
SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji Wspierającej Prawidłowy Rozwój 

Dzieci i Młodzieży „Rośnij Zdrowo” 2021 r. 

• Podstawowe informacje o organizacji 

Fundacja Wspierająca Prawidłowy Rozwój Dzieci i Młodzieży „Rośnij Zdrowo” 

Siedziba fundacji ma miejsce w Krakowie (31-510) przy ul. Rakowickiej 20A lok. 156 (od 

01.04.2021 r., 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 

W  2021 roku zespół fundacji liczył siedem osób (pomniejszony o 1 osobę).  

Współpracujących - 2 os. oraz  9 wolontariuszy. 

Uchwały Zarządu - w 2021 roku Zarząd Fundacji podjął uchwały w przedmiocie: -  

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. , przyjęcia sprawozdania 

merytorycznego i finansowego z działalności Fundacji za 2020 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 profilakt.(z zastosowaniem możliwie najnowszych metod) 

i diagnostyki wyprzedzające pozostałe dział. lecznicze rehabilitacyjne (dz. odpł. lub nieodpł. ).              

Opis działalności Fundacji w 2021 roku  

Fundacja, która założona została w grudniu 2001 r. (wpisana do Rej. KRS styczeo 2002 r.) prowadziła 

swoją działalnośd w 2021 roku poprzez : - prace przygotowawcze projektów społecznych; - 

wspieranie aktywności organizacji pomimo negatywnych skutków pandemii i lokalnej 

współpracy; - opracowanie planów działania dot. zarządzaniu i planowaniu strategii rozwoju, 

w tym komunikacji i promocji oraz partnerskiej grupy na najbliższy okres działalności. 

Działalnośd nieodpłatna pożytku publicznego; - podsumowania jubileuszowe: 

ROK ZAŁOŻENIA 2002 – 20 LAT/ZREALIZOWANE PROJEKTY: ponad 30/BENEFICJENCI: ok.10 
000/PARTNERSTWA SPOŁECZNE I PUBLICZNE: ok. 60.            
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Wydarzenia:   

1. Kontakty i współpraca projektowa z kilkoma organizacjami społecznymi.  2. Przygotowanie 
i złożenie wniosków zespołu do Programów Narodowego Instytutu Wolności. 3. Działalnośd 
na rzecz swoich członków – plan szkoleo zewnętrznych dla 7 członków kadry i wolontariuszy 
w związku z 20-leciem organizacji. 4. Pomoc potrzebującym. 

Działania organizacyjne w 2021 roku: 
1. Opracowywano nowe treści na nową stronę internetową; zarządzano sprawami zespołu 
sprawując również pieczę nad dokumentacją; prowadzenie  księgowości zgodnie z 
aktualnymi przepisami prawa, obsługa techniczna i merytoryczna. 
2.Pozostałe zadania; - wsparcie partnerów społecznych w przygotowywanych na 2022 rok 
działaniach (wolontariat - bez wynagrodzenia i zwrotu kosztów); - uczestniczyliśmy w 2 
projektach partnerskich poprzez przygotowanie scenariuszy i opisów programu 
edukacyjnego  oraz kulturalno-artystycznego, a także projektu nagraniowego; - opracowanie 
planów rozwoju działalności organizacyjnej w 2022 r. 

Działalnośd nieodpłatna pożytku publicznego. 

Fundacja realizowała zadania dzięki majątkowi i wsparciu: 
OPP -  1%  w kwocie 4037 zł.  Środki w kwocie 1643 zł zostały wydatkowane w 

na dofinansowanie opłaty za naukę podopiecznego fundacji - dziecka z niepełnopsrawnością, 

a pozostała częśd tej kwoty znajduje się na rachunku bankowym Fundacji. 

Środki pozostałe z 1% OPP pozostają do wykorzystania w pierwszym zadaniu roku 2022 r. 

• 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 2021 roku kontynuowaliśmy swoją działalnośd statutową poprzez wspólne 

przygotowanie wniosków do programów ogólnopolskich we współpracy z  

organizacjami pozarządowymi i pozostałe cele. 

• Przygotowaliśmy plany współpracy na lata kolejne.  

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

nieodpłatnych. 
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I. Informacja o uzyskanych przychodach: 

a)  dotacje/grant 0,00 zł 

b) darowizna 0,00 zł 

c) składki 0,00 zł 

c) 1 % OPP 4037,60 zł 

e) odsetki bankowe 0,00 zł 

II. Informacja o uzyskanych kosztach: 

Wydatkowany koszt z 1% kwota  1643,00 zł 

a) koszty realizacji celów statutowych 1564,92 zł 

b) koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 zł 

c) koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1643,00 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 0,00 zł 

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

oraz Wolontariusze - 0,00 zł 
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• Wkład pracy to praca wolontarystyczna /bez wynagrodzenia i zwrotu kosztów/. 

• Członkowie Zarządu i Rady Fundacji pracowali społecznie w 2021 r., nie pobierali  

wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji. 

• Fundacja nie wypłaca wynagrodzeo członkom zarządu i innych organów Fundacji  

Zdarzenia prawne w 2021 r. 

III. Odpisy uchwał: 

Uchwała nr 1/2021 dot. Zmiany adresu siedziby organizacji. 

Uchwała nr 2/2021 zatwierdzająca sprawozdanie finansowe Fundacji za 2020 r. dotycząca - 

przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Fundacji za 2020 r. 

Zarząd  Fundacji w okresie sprawozdawczym podjął następujące uchwały: 

 – Uchwałę nr 1/2021 z dn. 7.05.2021 o zmianie adresu siedziby Fundacji . 
– Uchwałę nr 2/2021 z dn. 30.09.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. 
 
Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych w 2021 roku: 
Fundacja w 2021 r. nie udzielała pożyczek pieniężnych. 
Fundacja w 2021 r. nie nabyła obligacji. 
Fundacja w 2021 r. nie objęła udziałów ani nie nabyła akcji. 
Fundacja w 2021 r. nie nabyła nieruchomości. 
Fundacja w 2021 r. nie nabyła środków trwałych. 
 

Na majątek  organizacji składają się:   

Aktywa trwałe: 900,72 zł. Aktywa obrotowe: 31 088,28 zł 

• Dane o kwotach ulokowanych na rach. bankowych z dnia 31.12.2021 r.  

29 751,62 zł;  1. Krakowski Bank Spółdzielczy   

Pasywa: Fundusz statutowy 2000 zł.  

Strata/zysk netto 930,88 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.  Zmianę adresu 
siedziby.         
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                             PROGRAM WSPARCIA W KULTURZE 

- 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 społecznych. 

                          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 WSPIERAJĄCE ZDROWIE  

- organizacja zadao w zakresie profilaktyki i zdrowego stylu życia oraz zrównoważonego 

rozwoju. 

 

W imieniu i na rzecz Fundacji „Rośnij Zdrowo” 

Bożena Kociołek 

Dorota Bączek 

Barbara Król 

 

Kraków, 31.12.2021 r. 
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