
SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji Wspierającej Prawidłowy Rozwój Dzieci i 

Młodzieży „Rośnij Zdrowo”    

2019 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 rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 25.01.2002 roku - rejestr stowarzyszeo, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Krakowie. 

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 

Członkowie Fundacji – w  2019 roku zespół fundacji liczył ośmiu członków.  Współpracujących w 

programach było 16 os. oraz 25 wolontariuszy. 

Uchwały Zarządu - w 2019 roku Zarząd Fundacji podjął uchwały w przedmiocie: -  zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za 2018 r. , przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego z 

działalności Fundacji za 2018 r. 

•        Celami  działania Fundacji są: 

1. KRZEWIENIE IDEI PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY:  
A) WSPIERANIE MŁODZIEŻY NA RYNKU PRACY ORAZ PROMOCJA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 
MŁODZIEŻY, 
B) PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE BEZROBOCIA, 
C) PROMOCJA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ, ARTYSTYCZNEJ, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I 
WSPOMAGANIE EDUKACJI,  
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D) PROMOCJA OCHRONY ŚRODOWISKA I DZIAŁAO PROEKOLOGICZNYCH,  
E) KRZEWIENIE IDEI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,  
F) DZIAŁANIA NA RZECZ GRUP: SZCZEGÓLNEGO RYZYKA, ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM 
SPOŁECZNYM ORAZ NA RZECZ GRUP DEFAWORYZOWANYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTKNIĘTYCH 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ,  
G) PROMOCJA I ROZWIJANIE OBYWATELSTWA EUROPEJSKIEGO I DEMOKRACJI, 
H)WSPIERANIE ROZWOJU WOLONTARIATU I WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI MŁODZIEŻOWYCH ORAZ 
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.  
2.KOORDYNACJA WSPÓŁDZIAŁANIA WIELU DYSCYPLIN, ZARÓWNO PEDAGOGICZNYCH, 
SOCJOLOGICZNYCH, PSYCHOLOGICZNYCH, EKONOMICZNYCH JAK I MEDYCZNYCH W CELU 
OSIĄGNIĘCIA ZADOWALAJĄCEGO STANU ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY, M.IN. ROZWIJAJĄC 
DZIAŁALNOŚD DORADCZĄ I SZKOLENIOWĄ Z UWZGLĘDNIENIEM NAJLEPSZYCH FORM DZIAŁANIA (…).  
 
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).  

• Opis działalności Fundacji w 2019 roku obejmuje następujące zadania 

- kontynuacja i zakooczenie – V 2019 roku projektu rozwijającego współpracę lokalnej 

społeczności na rzecz młodzieży w dziedzinie edukacji – usługi szkoleniowej partnerów 

(społeczny i prywatny) w tym  czynności dz. administracyjnych oraz prace przygotowawcze w 

zakresie ustalonym umowami z zaangażowanymi partnerami. Działalnośd odpłatna pożytku 

publicznego; 

-  przygotowanie i realizacja zadania nt. „100 tras edukacyjnych pomostem do współpracy 

regionalnej. Koalicje dla Niepodległej" w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla 

Niepodległej”. Działalnośd nieodpłatna pożytku publicznego;  

Program zgromadził i utrwalił wiedzę o historii Polski w zasobach dziedzictwa kulturowego kilku 

regionów aby poszerzyd wiedzę wśród młodzieży, dzieci i dorosłych mieszkaoców dotyczącą miejsc, 

postaci i wydarzeo lokalnych w minionym stuleciu.  
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W wyniku działao naszego projektu - osiągnęliśmy wzrost zainteresowania organizacji społecznych, 
placówek kulturalno-oświatowych i mieszkaoców wybranych 6 gmin w Polsce projektem edukacji 
historycznej. W działaniu popularyzacji wiedzy historycznej w szczególności poszukiwanie form, które 
będą inspirowad do aktywności społecznej uzyskaliśmy zwiększenie skali prowadzonych zajęd 
edukacyjnych przez 6 podmiotów społecznych i samorządowych gdzie zrealizowane zostały 
różnorodne formy przekazu wiedzy historycznej. W celu upowszechnienia informacji na temat historii 
określonego miejsca, osób i zdarzeo, poznanie przez uczestników obiektów o wartości historycznej i 
walorach kulturowych omawianego okresu na terenie 6 gmin, w tym lokalizacji miejsc istotnych 
historycznie dla lokalnej społeczności regionu, zwiększyliśmy zainteresowanie historią u ponad 395 
odbiorców – uczestników zajęd oraz dla ok. 500 osób, które miały okazję zetknąd się z programem 
edukacji historycznej. 
W wyniku wymiany doświadczeo Organizatorzy  i Partnerzy wzbogacili się o wiedzę i nowe 
umiejętności społeczne, a także uświadomili sobie, że z perspektywy 101-letniej historii Polski, można 
gdy się ją pozna nawiązad wspólne relacje, inspirowad się do pracy i uczyd się współpracy.  
W projekcie, poza spotkaniami, warsztatami, wykładami, lekcjami historycznymi i muzealnymi, grą 
terenową, trasami edukacyjnymi na szlakach kulturowych zrealizowano 100 interesujących  
SPACEROWNIKÓW, w których przygotowaniu brali udział wszyscy uczestnicy oraz  zaangażowane 
osoby w 6 miejscach projektu i 2 miejscach wizyt studialnych. 
Projekt poprzedziło 2-dniowe szkolenie dla członków zespołu; 

 
- przygotowania projektów do Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju 
Społeczeostwa Obywatelskiego dz. PROOa oraz do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2019; 
- przygotowania do utworzenia poradni specjalistycznej w kilku etapach na lata następne; 
- wsparcie rozwoju dziecka niepełnosprawnego; 
- działania organizacyjne w 2019 roku; 
Prowadzono stronę internetową; w strukturze zespołu dołączono specjalistów z kilku dziedzin 
naukowych; dołączono partnera prywatnego; promowano nowoczesne technologie; zarządzano 
sprawami zespołu sprawując również pieczę nad dokumentacją; prowadzenie  księgowości zgodnie z 
aktualnymi przepisami prawa w tym wydzielonej księgowości projektu; obsługa techniczna 
realizowanych zadao. 

- pozostałe projekty; 
Wsparcie zespołu fundacji w przygotowywanych na 2020 rok działaniach projektowych dla  partnera 
tj. szkoły podstawowej poprzez przygotowanie dokumentacji merytorycznej i pozostałych elementów 
w rozwoju działalności oświatowej. IV kwartał 2018 r. 

- działalnośd wydawnicza 
Przygotowanie i druk 100 Spacerowników nt. RUMIA ZAGÓRZE śladami historii w poszukiwaniu 
tożsamości miejsca; RUMIA NAD ZAGÓRSKĄ STRUGĄ spacerem wzdłuż Zagórzanki; RUMIA – 
WOJENNE HISTORIE 
walki o Rumię we wrześniu 1939 roku; OCHOTNICA GÓRNA – WOJENNE HISTORIE Katastrofa 
samolotu Liberator; OCHOTNICA GÓRNA – KRAJOBRAZ GÓRALI GORCZAOSKICH szlakiem kultury 
wołoskiej; OCHOTNICA GÓRNA – DROGA KNUROWSKA dzieło inżynierii wojskowej; 
OCHOTNICA GÓRNA – GALERIA WIELKICH POSTACI generał Wiktor Grzesicki z Ochotnicy; OCHOTNICA 
GÓRNA – KRAJOBRAZ I PRZYRODA jeziorka ochotnickie; TYLMANOWA – WIEŚ NA WOJENNYCH 
SZLAKACH historia pisana przez kolejne wojny; TRASA GORCZAOSKA – NA GÓRSKIM SZLAKU 
SOSNOWSKIEGO; GDYNIA – MIASTO XX WIEKU nowe miasto Niepodległej; GDYNIA – MIASTO XX 
WIEKU muzealnym szlakiem; GDYNIA – MIASTO PORTOWE port gdyoski oknem na świat 
Niepodległej; GDYNIA – HARCERZE W SŁUŻBIE RZECZYPOSPOLITEJ z kart gdyoskiego harcerstwa; 
GDYNIA – HARCERZE W SŁUŻBIE RZECZYPOSPOLITEJ kapitan Marian Zaruski; GDYNIA – MIASTO 
PAMIĘCI szlakiem gdyoskich pomników; HARCERZE RZECZYPOSPOLITEJ od Bałtyku po Tatry;  
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PUCK – HISTORIA SŁOWIAOSKIEGO PORTU NAD BAŁTYKIEM zaślubiny Polski z morzem; WOLBROM 
Szlakiem Legionów 1, Szlakiem Legionów 2; WOLBROM – GALERIA BOHATERÓW bohaterowie 
Wolbromia – Walenty Struzik i Michał Dziewanowski; WOLBROM – WALKI O NIEPODLEGŁOŚD Pułk 
Ułanów Krechowieckich; KRZYWOPŁOTY – WIEŚ NA SZLAKU ORLICH GNIAZD śladami bitwy pod 
Krzywopłotami 1, KRZYWOPŁOTY – WIEŚ NA SZLAKU ORLICH GNIAZD śladami bitwy pod 
Krzywopłotami 2; KORZKIEW – DZIEDZICTWO KULTUROWE u stóp rycerskiego zamku; WIELICZKA – 
NA DRODZE KU NIEPODLEGŁOŚCI I wojna światowa; WIELICZKA – UDZIAŁ WIELICZAN W WALCE O 
NIEPODLEGŁOŚD Artysta z Wieliczki – Władysław Skoczylas; WIELICZKA – HARCERZE W SŁUŻBIE 
RZECZYPOSPOLITEJ z kart wielickiego harcerstwa; WIELICZKA – MIASTO SALINARNE kopalnia soli – 
narodowe dziedzictwo kultury; WIELICZKA – MIASTO SALINARNE wokół kopalni soli; KRAKÓW – NA 
DRODZE KU NIEPODLEGŁOŚCI śladami 6 Dywizji Piechoty II Rzeczypospolitej; KRAKÓW – NA DRODZE 
KU NIEPODLEGŁOŚCI śladami 20 Pułku Piechoty Ziemi Krakowskiej; KRAKÓW – NA DRODZE KU 
NIEPODLEGŁOŚCI śladami I Kompanii Kadrowej – wymarsz z Oleandrów; KRAKÓW – NA DRODZE KU 
NIEPODLEGŁOŚCI śladami I Kompanii Kadrowej – sylwetki 4 legionistów z Krakowa; KRAKÓW – 
HARCERZE W SŁUŻBIE RZECZYPOSPOLITEJ KRAKÓW PODGÓRZE – NA DRODZE KU NIEPODLEGŁOŚCI 
Niepodległa przyszła z Podgórza 1, KRAKÓW PODGÓRZE – NA DRODZE KU NIEPODLEGŁOŚCI z historii 

Podgórza 2 i kolejne. Wybór i opracowanie: zespół koordynowany przez Bożenę Kociołek, 
Kraków 2019 r. 
 
Fundacja realizowała zadania dzięki wsparciu: 
Grantodawca - Biuro Programu Niepodległa. Budżet projektu: 19920,00 zł. Budżet Fundacji: 
1394,40 zł, zwrot 80 zł oraz wkład własny finansowy i osobowy. Okres realizacji: od 
28.08.2019 do 20.11.2019. Miejsca: Rumia, Wieliczka, Wolbrom, Kraków, Zielonki, 
Ochotnica. 
OPP -  1%  w kwocie 2897,70 zł. Środki  z 1% OPP w całości przekazaliśmy na realizację 

działao statutowych. 

Barter społeczny. Barter z zakresu programu edukacyjnego (barterowa wymiana usług) oraz 

planu wymiany usług barterowych dot. użyczenia nieodpłatnie Sali partnera społecznego na 

realizowany przez zespół program edukacyjny dla odbiorców, zgodnie z podpisanym 

harmonogramem w umowie partnerskiej – wynik 0,00 zł 

• Działania w roku sprawozdawczym dotyczą działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku 

publicznego. 

• Nie realizowaliśmy przez fundację odpłatnych świadczeo w ramach celów statutowych. 

• Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej (wynik finansowy z prowadzonej działalności 

gospodarczej – 0, procentowy stosunek przychodu z dz. gospodarczej do przychodu 

osiągniętego z pozostałych źródeł – 0)  

• Koszty bezpośrednie oraz pośrednie zadao uwzględniają działania non profit programów 

fundacji. 

• W 2019 roku uczestniczyliśmy w warsztatach i spotkaniach dotyczących rozwoju lokalnych 

społeczności: kontynuowaliśmy swoją działalnośd statutową poprzez wspólne przygotowanie  
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i realizację  programu edukacyjnego w dziedzinie zdrowia, kultury i dziedzictwa we 

współpracy z organizacjami pozarządowymi  i osobami współpracującymi lokalnie.  

• Przygotowaliśmy programy edukacyjne na lata kolejne.  

• Środki  z 1% OPP przekazaliśmy na realizację działao statutowych 

•  Wszystkie w/w działania we współpracy partnerskiej w działaniach statutowych 

nieodpłatnych. 

 I. Informacja o uzyskanych przychodach: 

a)  dotacje/grant 20 000,00 zł 

b) składki 0,00 zł 

c) barter społeczny 10 000,00 zł  

d) 1 % OPP 2897,70 zł 

e) odsetki bankowe 0,00 zł 

II. Informacja o uzyskanych kosztach: 

Wydatkowany koszt z 1% kwota  2897,70 zł 

Wydatkowany grant 19920,00 zł, , zwrot 80,00 zł w 2020 r. 

Koszty bankowe 175,00 zł,  Administracja 0,00 zł 

a) koszty realizacji celów statutowych 35459,18 zł 

b) koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 11 365,20 zł 

c) koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 22 897,80 zł 

d) koszty pozostałej działalności statutowej 1 196,18 zł 

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

- w tym Członkowie organizacji i Partnerzy społeczni oraz Wolontariusze 

f) dane o wydatkach z umów o dzieło - w tym Członkowie organizacji i Partnerzy społeczni oraz 

Wolontariusze 

- program edukacji historycznej :  umowy o dzieło od nr 1 do nr 12  i rachunki do umów 

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

• Członkowie Zarządu i Rady Fundacji pracowali społecznie w 2019r., nie pobierali  

wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji. 

• Fundacja nie wypłaca wynagrodzeo członkom zarządu i innych organów Fundacji  

Zdarzenia prawne w 2019 r. 

III. Odpisy uchwał: 

Uchwała nr 1/2019 zatwierdzająca sprawozdanie finansowe Fundacji za 2018 r. dotycząca - 

przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Fundacji za 2018 r. 

Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych w 2018 roku: 
Fundacja w 2018 r. nie udzielała pożyczek pieniężnych. 
Fundacja w 2019 r. nie nabyła obligacji. 
Fundacja w 2019 r. nie objęła udziałów ani nie nabyła akcji. 
Fundacja w 2019 r. nie nabyła nieruchomości. 
Fundacja w 2019 r. nie nabyła środków trwałych. 
Na majątek  organizacji składają się:   

Aktywa trwałe: 1177,96 zł. Aktywa obrotowe:  

• Dane o kwotach ulokowanych na rach. bankowych z dnia 31.12.2019 r.  

21 751,62 zł;  1. Krakowski Bank Spółdzielczy  2. Bank Pekao SA o/Kraków  

Pasywa: Fundusz statutowy 2000 zł. Przychody na cele statutowe 22 090,36 zł.      

Strata netto -1 196,18 zł. 

• Informacja o składanych deklaracjach finansowych:  

Wszelkie zobowiązania podatkowe zostały poniesione i prawidłowo rozliczone. 

• Złożono deklaracje CIT 8  i CIT 8-O. Złożono deklarację PIT 4R. Cele statystyczne 
przesłano do Urzędu Statystycznego – ankieta SOF1.         
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Fundacja Rośnij Zdrowo prowadzi swoją nieprzerwaną aktywnośd od 2001 roku a tworzony 

zespół ludzi, który działa wspierając wszystkie grupy wiekowe i społeczne w miarę swoich 

możliwości organizacyjnych ma na celu  

- rozwijanie  form współpracy lokalnych społeczności; 

- aktywności międzypokoleniowe; 

- wspieranie rozwijających zadao dzieci i młodzieży w formach rozbudzających pasję przez 

doświadczenie i zachętę do samodzielnych kroków; 

- pomoc niepełnosprawnemu dziecku; 

- efektywne partnerstwa i realizację pomysłów społecznych dla wspólnego dobra. 

 

W imieniu i na rzecz  

Fundacji „Rośnij Zdrowo” 

Bożena Kociołek 

Dorota Bączek 

Barbara Król 
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