
KWESTIONARIUSZ
SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA  2013  ROK

opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 01.50.529)

1. Nazwa fundacji:  Fundacja PROJEKT ROZ 

2. Siedziba i adres fundacji: 

Młyńska 10/49; 31-469 Kraków

3. Aktualny adres do korespondencji (fakultatywnie numer telefonu): 

Al. Modrzewiowa 25; 30-224 Kraków; 602601848

4. Adres poczty elektronicznej (e-mail):

fundacja@projektroz.pl 

5. Numer i data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: .

0000432249; 10.09.2012

6.  Statystyczny numer  identyfikacyjny w systemie REGON: 122651585 

7. Dane dotyczące członków Zarządu Fundacji 

(imię i nazwisko oraz pełniona funkcja):

1/ ..Elżbieta Matusiak - przewodnicząca

2/ ..Krzysztof Skorupka – wiceprzewodniczący

3/ ..Beata Herman - członek

4/.. Monika Wyżga  - członek 

8. Cele statutowe fundacji:

Fundacja została powołana w celu: 

1. Przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu niektórych jego członków lub grup 

społecznych, 

mailto:fundacja@projektroz.pl


2. Przeciwdziałania patologicznym zjawiskom społecznym. 

3. Rozwijania współpracy ze środowiskiem naukowym w zakresie dotyczącym tematyki 

obejmującej działalność statutową Fundacji

4. 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,

5. 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.

6. 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.

9. Zasady, formy i zakres działalności statutowej fundacji:

1. Wyrównywanie szans osób i grup słabszych, w tym osób ze środowisk patologicznych, 

zaniedbanych społecznie i kulturowo.

2. Pomoc i wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej, w szczególności poprzez prowadzenie placówek opiekuńczo-

wychowawczych typu rodzinnego, 

3. Udzielanie stypendiów, zapomóg i innych form pomocy w zakresie określonym przez 

Zarząd,



4. Działania w zakresie dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji 

zawodowej i społecznej w szczególności wobec osób dotkniętych bądź zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

5. 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. 

6. Działania o charakterze szkoleniowym, skierowane w szczególności do osób  pracujących

w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, pomocy społecznej i readaptacji 

społecznej. 

7. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie, ze szczególnym 

uwzględnieniem praw i wolności dzieci. 

8. Współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi

w zakresie wymienionym w celach Fundacji. 

Inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej z przeznaczeniem na realizacje 

celów statutowych Fundacji. 

10. Realizacja celów statutowych w roku sprawozdawczym:

 Realizacja   zadania  publicznego  polegającego  na  Prowadzeniu  Placówki

opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci w Krakowie o nazwie

„Mały Książę” . 

 Działania rzecznicze związane z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej w ramach działań w Koalicji na rzecz rodzinnej opieki zastępczej. 

 Działania rzecznicze dotyczące opieki nad dziećmi, realizowane na fb Fundacji

PROJEKT ROZ,  a  polegające  na  umieszczaniu  na  specjalnie  przygotowanych

tablicach  fragmentów:  Konstytucji,  Deklaracji  Praw  Dziecka,  Kodeksu

Rodzinnego  Opiekuńczego,  Ustawy  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy

zastępczej oraz innych, ustaw, rozporządzeń – dotyczących między innymi - praw

dziecka, obowiązków państwa względem rodziny i dziecka.

 Udział w konkursie grantowym – Obywatele dla Demokracji – projekt klubowych

spotkań  dotyczących  opieki  zastępczej  w  powiązaniu  z  takimi  obszarami  jak:

szkoła, szkolenie kadr, opieka zdrowotna, zajęcia pozalekcyjne, urzędy, media.

 Przedstawicielka  Fundacji  PROJEKT  ROZ  Alina  Prusinowska-Marek  wzięła

udział w debacie nad planowanymi zmianami w Ustawie o wspieraniu rodziny i



systemie pieczy zastępczej. Organizatorem spotkania był Rzecznik Praw Dziecka

oraz Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Debata odbyła się 26 czerwca

br. w Biurze Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie.

 Udział  w   I  Kongresie  Rodzicielstwa  Zastępczego  „Dziecko  jest

najważniejsze”.Fundację PROJEKT ROZ na Kongresie reprezentowała Pani Alina

Prusinowska-Marek, która również wygłosiła wykład „Miejsce sądu w systemie

wspierania dziecka i rodziny„

 udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Dziecko w dwóch rodzinach:

piecza  zastępcza  w  perspektywie  międzynarodowej”  zorganizowana  przez

Uniwersytet  Warszawski,  Uniwersytet  Paris  Ouest  oraz  Urząd m.st.  Warszawy.

Konferencja dotyczyła zagadnień związanych z organizowaniem rodzinnej pieczy

zastępczej  w  Polsce  i  zagranicą.  Przedstawiono  zagadnienia  związane  z  jej

profesjonalizacją i  zadaniami. Rozważane były również problemy współdziałania

pomiędzy  rodzicami  biologicznymi,  a  opiekunami  zastępczymi  oraz  sytuacją

dziecka wychowującego się w dwóch rodzinach.

 Udział w projekcie MOPS Kraków Pomagamy Talentom, pozyskanie funduszy na

zajęcia pozalekcyjne dla dzieci /AIKIDO, łucznictwo, plastyka/

 współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim, oraz Uniwersytetem Pedagogicznym

w Krakowie: wykłady, praktyki, wolontariat. 

 Inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej z przeznaczeniem na

realizacje celów statutowych Fundacji. 

  

11. Główne zdarzenia prawne w działalności statutowej o skutkach finansowych:

nie wystąpiły 

12. Działalność  gospodarcza (jeśli była prowadzona, ze wskazaniem jej formy):

nie było 

13. Odpisy uchwał zarządu fundacji (w załączeniu do sprawozdania).

14. Uzyskane  w roku sprawozdawczym przychody ze:

a/ spadków: .............................................................................................................
b/ zapisów................................................................................................................
c/ darowizn:     11 438,58 zł 

http://www.koalicja.org/wp-content/uploads/3-alina-prusinowska-marek.pdf
http://www.koalicja.org/wp-content/uploads/3-alina-prusinowska-marek.pdf


d/ zbiórek publicznych:...........................................................................................
e/ źródeł publicznych (w tym z budżetu państwa i gminy):. 220 796,00 zł 
f/ oprocentowania rachunków bankowych:……....................................................
g/ loterii:.............................................................................................................
h/ odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych…………………………….
i/ działalności gospodarczej……………………………………………………………
j/ inne rodzaje dochodów:

15. Wysokość kosztów wynikających z:

a/ realizacji celów statutowych fundacji: 232 798,78 zł 
b/ wydatków administracyjnych:
- czynsze. nie było
- opłaty telefoniczne. nie było 
- opłaty pocztowe. nie było 
- inne....336,25
c/ działalności gospodarczej. nie było 
d/ pozostałe koszty...nie było 

16. Liczba osób zatrudnionych w fundacji: nie zatrudniano 

OSOBY

ZATRUDNI

ONE

OSOBY ZATRUDNIONE

W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Lp. stanowisko liczba osób Lp. stanowisko liczba osób
- - - - - -
- - - - - -

17. Łączna  kwota wynagrodzeń w roku sprawozdawczym osób zatrudnionych: . Nie 

wynagradzano

w tym:

a/ wynagrodzenia............................................................................................

b/ premie.....................................................................................................

c/ wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 

gospodarczej ......................................................................................................

d/ inne wynagrodzenia…………………………………………………………………..

18. Wysokość rocznego wynagrodzenia:  nie wynagradzano 

a/ członków zarządu
- wynagrodzenia.....................................................................................................

- nagrody......................................................................................................
- premie………………………………………………………………………………… 
- inne  świadczenia..........................................................................................

b/ członków innych organów fundacji



 wynagrodzenia.....................................................................................................
- nagrody................................................................................................................

- premie………………………………………………………………………………… 
- inne  świadczenia............................................................................................

c/ osób kierujących wyłącznie działalnością gospodarczą
 wynagrodzenia.....................................................................................................

- nagrody................................................................................................................
- premie………………………………………………………………………………… 
- inne  świadczenia..........................................................................................

19.  Wydatki  na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia: ..nie wynagradzano 

20.  Udzielone przez fundację pożyczki  pieniężne z podziałem  wg  ich wysokości, ze 

wskazaniem pożyczkobiorców i warunków  przyznania pożyczek oraz z podaniem  

podstawy statutowej udzielania tych pożyczek: nie udzielono 

21. Kwoty na rachunkach bankowych (ze wskazaniem banków): 

Bank Millenium 1399,55 zł

22. Wartość nabytych obligacji:

nie nabyto 

23. Wartości objętych udziałów i nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze 

wskazaniem tych spółek       nie nabyto 

24.  Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na ten 

cel:        nie nabyto 

25. Nabyte  pozostałe środki trwałe: .      nie nabyto 

26. Wartość aktywów i  zobowiązań fundacji  ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych:

a/ aktywa:     1399,55

b/ zobowiązania:…nie ma 

27. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 

państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne):

nie było 

28. Wynik finansowy działalności wyszczególnionej w pkt. 24:       nie było 



29. Informacja  o rozliczeniach  fundacji  z tytułu  ciążących  zobowiązań podatkowych, a 

także o składanych deklaracjach podatkowych.

W załączniku, złożone deklaracje CIT – 8

30. Informacje przeprowadzonych w fundacji w roku sprawozdawczym kontrolach oraz 

wyniki tych kontroli.            Nie przeprowadzono 

Podpisy  członków Zarządu 

(sprawozdanie podpisuje co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, 

jeżeli statut nie stanowi inaczej)

............................................. ……………………………………


