
SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji Wspierającej Prawidłowy Rozwój 

Dzieci i Młodzieży „Rośnij Zdrowo” 2020 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  2020 roku zespół fundacji liczył ośmiu.  Współpracujących w 

programach było 4 os. oraz  6 wolontariuszy. 

Uchwały Zarządu - w 2020 roku Zarząd Fundacji podjął uchwały w przedmiocie: -  

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. , przyjęcia sprawozdania 

merytorycznego i finansowego z działalności Fundacji za 2019 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 2020 roku  

Fundacja, która od prawie 20 lat wspiera rozwój aktywności społecznej, włącza partnerów 

społecznych oraz mieszkaoców poprzez działania i praktyki związane z następującymi zadaniami w 

br.: - współpraca partnerska rozwijająca aktywności lokalnej społeczności w tematyce 

dziedzictwa kulturowego, aktywności artystycznej i organizacji pozarządowych; - prace 

przygotowawcze do utworzenia miejsca aktywności kulturalnej dla mieszkaoców kilku 

miejscowości w Małopolsce w formie przekazu zasobów i dzielenia się doświadczeniem, tego 

co robimy i co jest ważne dla społeczeostwa; - nowa sytuacja pandemii wymusiła sieci 

kontaktów on-line prowadząc do wzmocnienia współpracy; - przygotowanie wniosków do 

grantodawców publicznych. Działalnośd nieodpłatna pożytku publicznego; 
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Wydarzenia:  1. Kontakty i współpraca projektowa z NGO. 2. Przygotowanie i złożenie 
wniosków partnerskich do Programów Narodowego Instytutu Wolności, w dyspozycji 
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz 
województwa. 3. Działalnośd na rzecz swoich członków - szkolenie wewnętrzne nt. 
Zarządzanie promocją, relacje z kilkudziesięciu wykładów i spotkao. Dzieląc się materiałami 
ze spotkao, pragniemy w obecnej rzeczywistości przekazad namiastkę dawnej normalności 
i możliwośd uczestnictwa w życiu społecznym i intelektualnym. 

Działania organizacyjne w 2020 roku: 
1. Prowadzono stronę internetową; zarządzano sprawami zespołu sprawując również pieczę 
nad dokumentacją; prowadzenie  księgowości zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, 
obsługa techniczna. 
2.Pozostałe zadania; - wsparcie zespołu w przygotowywanych na 2021 rok działaniach 
projektowych kierowane do partnera tj. stowarzyszenia działającego w dziedzinie edukacji 
artystyczno-kulturalnej.     
Działalnośd nieodpłatna pożytku publicznego 
 
Fundacja realizowała zadania dzięki wsparciu: 
OPP -  1%  w kwocie 3793,60 zł. Środki  z 1% OPP w całości przekazaliśmy na realizację 

działao statutowych w kolejnych zadaniach. 

• Działania w roku sprawozdawczym dotyczą działalności  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 2020 roku uczestniczyliśmy w szkoleniach on-line, kontynuowaliśmy swoją 

działalnośd statutową poprzez wspólne przygotowanie wniosków do programów 

ogólnopolskich i regionu we współpracy z organizacjami pozarządowymi  i osobami 

zaangażowanymi w działalnośd społeczną. Współtworzyliśmy przedsięwzięcie 

pomocy młodym osobom i ich rodzinom – wolontariat. Wsparciem naszych starao są 

dodatkowe misje, czyli działania, które umożliwią nam pozyskanie zasobów i 

rozbudowanie Fundacji. 

• Przygotowaliśmy programy rozwojowe na lata kolejne.  
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• Wszystkie w/w działania we współpracy partnerskiej w działaniach statutowych 

nieodpłatnych. 

 I. Informacja o uzyskanych przychodach: 

a)  dotacje/grant 0,00 zł 

b) darowizna 10000,00 zł 

c) składki 0,00 zł 

c) 1 % OPP 3793,60 zł 

e) odsetki bankowe 0,00 zł 

II. Informacja o uzyskanych kosztach: 

Wydatkowany koszt z 1% kwota  0,00 zł 

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

a) koszty realizacji celów statutowych 5 629,66 zł 

b) koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego  0,00 zł 

c) koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 5 629,66 zł 

d) koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 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 

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 4 810,00 zł  - w tym Członkowie organizacji i Partnerzy 

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

• Członkowie Zarządu i Rady Fundacji pracowali społecznie w 2020r., nie pobierali  

wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji. 

• Fundacja nie wypłaca wynagrodzeo członkom zarządu i innych organów Fundacji  

Zdarzenia prawne w 2020 r. 

III. Odpisy uchwał: 

Uchwała nr 1/2020 zatwierdzająca sprawozdanie finansowe Fundacji za 2019 r. dotycząca - 

przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Fundacji za 2019 r. 

Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych w 2020 roku: 
Fundacja w 2020 r. nie udzielała pożyczek pieniężnych. 
Fundacja w 2020 r. nie nabyła obligacji. 
Fundacja w 2020 r. nie objęła udziałów ani nie nabyła akcji. 
Fundacja w 2020 r. nie nabyła nieruchomości. 
Fundacja w 2020 r. nie nabyła środków trwałych. 
Na majątek  organizacji składają się:   

Aktywa trwałe: 975,72 zł. Aktywa obrotowe:  

• Dane o kwotach ulokowanych na rach. bankowych z dnia 31.12.2020 r.  

30 267,40 zł;  1. Krakowski Bank Spółdzielczy  2. Bank Pekao SA o/Kraków  

Pasywa: Fundusz statutowy 2000 zł. Przychody na cele statutowe 13 794,60 zł.      

Zysk netto 8 163,94 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.         

Fundacja Rośnij Zdrowo prowadzi swoją nieprzerwaną aktywnośd od grudnia 2001 roku.  

Dziedziny życia społecznego: 

PROGRAM DLA KULTURY 

- współpraca kulturalna szkół i wymiana międzynarodowa; - przedstawienia muzyczne i 

teatralne w formach rozbudzających pasję przez doświadczenie i zachętę do samodzielnych 

odkryd; - rozwijanie zainteresowao; - inspirowanie do podejmowania nowych wyzwao dla 

dzieci, młodzieży oraz całych rodzin; - projekty wydawnicze (społecznie użyteczne); 

rozwijanie działalności organizacji. 
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EDUKACJA I ROZWÓJ LOKALNY 

- działania edukacyjne i warsztatowe, animacja czasu wolnego dzieci, młodzieży i rodzin, 

projekty edukacyjne i promocja wolontariatu 

- wsparcie w realizacji działao społecznych i kulturalnych w środowiskach zamieszkania. 

ZADANIA ZDROWEGO ROZWOJU społeczeostwa - profilaktyka i zdrowy styl życia. 

 

W imieniu i na rzecz  

Fundacji „Rośnij Zdrowo” 

Bożena Kociołek 

Dorota Bączek 

Barbara Król 

Kraków, 31.12.2020 
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