
Fundacja PROJEKT ROZ 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2017

1. Fundacja  PROJEKT ROZ w roku 2017miała  swoją  siedzibę  w Krakowie,  Os.  2

Pułku Lotniczego 7/33; 31 – 867 Kraków.  

Adres do korespondencji: Al. Modrzewiowa 25: 30-224 Kraków.

2. Fundacja PROJEKT ROZ została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym

pod numerem KRS: 0000432249, otrzymała numer REGON: 122651585, oraz NIP:

9452170188.

3. W skład Zarządu Fundacji wchodzą następujące osoby:  

Elżbieta Matusiak (Prezes Zarządu)

Monika Wyżga (Wiceprezes Zarządu)

Przemysław Ciesielski (Członek Zarządu)

4. Celami Statutowymi Fundacji PROJEKT ROZ są:  

a)  Przeciwdziałania  wykluczeniu  społecznemu  niektórych  jego  członków  lub  grup

społecznych,

b) Przeciwdziałania patologicznym zjawiskom społecznym.

c) Rozwijania współpracy ze środowiskiem naukowym w zakresie dotyczącym tematyki

obejmującej działalność statutową Fundacji.

d)  Niesienia  pomocy  osobom  i  grupom  społecznym  wykluczonym  społecznie  oraz

zagrożonym wykluczeniem społecznym, w szczególności poprzez:

-  popularyzację  idei  rodzinnych  form  pieczy  zastępczej  i  placówek  opiekuńczo-

wychowawczych typu rodzinnego,



- pomoc w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą,

e)  Wspierania  działalności  instytucji  i  organizacji  o  ważnym  znaczeniu  społecznym  w

szczególności przez podnoszenie kompetencji przedstawicieli podmiotów zaangażowanych

w  wykonywanie  zadań  na  rzecz  dzieci  wychowywanych  w  pieczy  zastępczej  oraz

prowadzących rodzinne i instytucjonalne formy pieczy zastępczej.

f)  Wspierania  działalności  osób  prowadzących  rodzinne  formy  opieki  zastępczej  bądź

placówki typu rodzinnego, w szczególności poprzez:

- propagowanie wśród osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej bądź placówki

typu rodzinnego idei profesjonalizacji funkcji, którą pełnią;

- działania w kierunku uzawodowienia funkcji i podnoszenie prestiżu opiekuna zastępczego;

-  wsparcie  merytoryczne  osób  prowadzących  rodzinne  formy  opieki  zastępczej  oraz

placówki typu rodzinnego;

- działalność na rzecz wspierania i pomocy dla dzieci biologicznych osób prowadzących

rodzinne formy pieczy zastępczej i placówki typu rodzinnego.

5. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:  

a) Wyrównywanie szans osób i grup słabszych, w tym osób ze środowisk patologicznych,

zaniedbanych społecznie i kulturowo.

b) Pomoc i wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej,  w  szczególności  poprzez  prowadzenie  placówek  opiekuńczo-

wychowawczych typu rodzinnego.

c)Udzielanie  stypendiów,  zapomóg i  innych form pomocy w zakresie  określonym przez

Zarząd.

d) Działania w zakresie dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji

zawodowej  i  społecznej  w  szczególności  wobec  osób  dotkniętych  bądź  zagrożonych

wykluczeniem społecznym.

e) Działania informacyjne, badawcze, wydawnicze oraz edukacyjne służące zdobywaniu i

upowszechnianiu  wiedzy  na  temat  zjawisk  społecznych  i  funkcjonowania  rodziny,  a  w

szczególności  problematyki  rodziny  przeżywającej  trudności  w  wykonywaniu  funkcji

opiekuńczo-wychowawczych i pieczy zastępczej.

f) Działania o charakterze szkoleniowym, skierowane w szczególności do osób pracujących

w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, pomocy społecznej i  readaptacji



społecznej.

g)  Rzecznictwo  interesów  grup  marginalizowanych  społecznie,  ze  szczególnym

uwzględnieniem praw i wolności dzieci.

h)  Współpracę  z  władzami  samorządowymi  i  rządowymi  oraz  organizacjami

pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie wymienionym w celach Fundacji.

i)  Inicjowanie  i  pozyskiwanie  pomocy  finansowej  i  rzeczowej  z  przeznaczeniem  na

realizację celów statutowych Fundacji.

6. Fundacja realizowała  w 2017 roku cele statutowe w ramach niżej  wymienionych  

działań: 

-  Prowadzenie  Placówki  opiekuńczo  –  wychowawczej  typu  rodzinnego  w  Krakowie  –

kontynuacja  zadania,  rozliczenie  4  lat  realizacji  zadania,  przystąpienie  do  konkursu  na

kolejny okres, podpisanie umowy na kolejny okres zadania 1.01.2018 – 30.11.2020

- Współpraca w zakresie spotkań z animatorami działań z dzieckiem i młodzieżą we Francji,

studentów  z  Belgii  przyjmowanie  grup  animatorów,  propagowanie  wiedzy  dotyczącej

rodzinnej pieczy zastępczej.

- współpraca ze studentami AIESEC z Chin, Turcji i Brazylii – zajęcia z j. angielskiego dla

podopiecznych fundacji. Rozmowy o kulturze innych krajów. 

- Udział w konferencjach i szkoleniach: DesigneT, Mondey Crasch, Jak rozpoznać dziecko

krzywdzone,  Wiele  wymiarów  FASD  z  perspektywy  specjalistów,  Organizowanie

społeczności lokalnych – praktyki europejskie;

- Czynny udział w szkoleniach i konferencjach: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – Pomoc

dzieciom  ofiarom  przestępstw  –  warsztat  o  pieczy  zastępczej,  Konferencja  Naukowa

Cieszynie, Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Litwa Soleczniki – Autorytet Rodziny,

Żywa Biblioteka, Zajęcia dla uczniów gimnazjum Montessori – piecza zastępcza

-  Przygotowanie  i  przeprowadzenie  pokazu  animacji  „Rodzina”,  tworzenie  filmów jako

działanie  terapeutyczne  dla  Krakowskiego Instytutu  Psychoterapii  Podbrzezie,  zajęcia  z

animacji poklatkowej – Przychodzimy, odchodzimy – warsztaty dla podopiecznych fundacji;

- Organizacja spotkań dla opiekunów zastępczych prowadzących placówki typu rodzinnego

– ROZumiemy się.

-  S.O.S.  porozmawiajmy  o  dzieciach  –  cykl  szkoleń  edukacyjnych  dla  opiekunów

zastępczych – opracowanie projektu i prowadzenie 6 zajęć wraz z Fundacją Piotra i Jacka

Michalskich w Krakowie.

- Publikacje artykułów w czasopismach Dyrektor Przedszkola, Dyrektor Szkoły, Pracownik

Socjalny – tematyka - umieszczanie dzieci, współpracy z rodziną, etyki w pieczy zastępczej



wspierania opiekunów zastępczych;

-  Działania  edukacyjne  dotyczące  pieczy  zastępczej  w  mediach  społecznościowych

(facebook),

-  Współpraca z  MOPS Kraków – działania edukacyjne – Szkolenia dla kandydatów na

Rodziny Zastępcze.

- Wolontariat Pracowniczy – współpraca – malowanie pokoi dziecięcych w placówce typu

rodzinnego,  działania  porządkowe w ogrodzie  przy  placówce typu rodzinnego,  zajęcia i

obozy sportowe, pokazy sportowe dla wychowanków placówki typu rodzinnego, warsztaty

kulinarne; 

-  Praktyki  zawodowe  dla  studentów  Uniwersytetu  Jagielońskiego,  Uniwersytetu

Pedagogicznego, Ignatianum, oraz wykłady w w/w uczelniach dotyczące Pieczy Zastępczej,

-  Udział  w  konsultacjach-  Program  współpracy  Gminy  Miejskiej  Kraków,  Strategia

Rozwoju Krakowa 2030, Centrum Obywatelskie;

-  Krakowska  Rada  Działalności  Pożytku  Publicznego  –  członkostwo  (Prezes  Zarządu

Fundacji).

7. Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych:   

8. Zarząd Fundacji PROJEKT ROZ przyjął w roku 2017 następujące uchwały  :

- brak 

9. Rada Fundacji PROJEKT ROZ przyjęła w roku 2017 następujące uchwały  : 

- w sprawie zatwierdzenia i  przyjęcia sprawozdań merytorycznych i finansowych za rok

2016; 

10. Fundacja  PROJEKT  ROZ  nie  prowadziła  w  roku  2017  działalności  

gospodarczej.

11.  W roku 2017 w Fundacji PROJEKT ROZ nie była przeprowadzona żadna

kontrola. 


