
Sprawozdanie z działalności Fundacji Rozwoju Rodziny RoRo w 2017 roku

1. Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo

Siedziba i adres do korespondencji: 
ul. Modzelewskiego 58A/ 80, 02-679 Warszawa
Strona www: www.fundacjaroro.org 
Adres skrzynki mailowej: fundacja@fundacjaroro.org 

KRS: 0000368215, wpisana do KRS w dniu 18.10.2010
REGON: 142651291
NIP: 5213588787

Dane członków Zarządu:
Agnieszka Amborska – Prezes Zarządu
Magdalena Ramos-Smul – Członek Zarządu
Sylwia Anna Włodarska – Członek Zarządu

Cele statutowe fundacji
- Działalność na rzecz Rodziny. Pod pojęciem Rodziny rozumie się rodzinę oraz poszczególnych
jej członków - matki, ojców, dzieci, opiekunów, kobiety w ciąży, a także osoby planujące dzieci. 
-  Prowadzenie  działalności  edukacyjnej,  informacyjnej,  profilaktycznej,  doradczej,
szkoleniowej,  kulturalnej,  opiekuńczej,  wychowawczej  i  terapeutycznej  skierowanej  do
Rodziny.
- Wspieranie rozwoju osobistego rodziców i opiekunów.
- Prowadzenie działań na rzecz rozpowszechniania idei oraz rozwoju Klubów Mam w Polsce i
za granicą.
- Upowszechnianie idei świadomego rodzicielstwa i rodzicielstwa bliskości.
- Upowszechnianie praw Rodziny.
- Promowanie ekonomii społecznej.

-  Przeciwdziałanie  izolacji  rodziców małych  dzieci  oraz  osób  samotnie  wychowujących  dzieci  oraz
rodzin z problemem niepełnosprawności.

- Wspieranie przedsiębiorczości, powrotu na rynek pracy oraz rozwoju zawodowego matek.
- Organizacja czasu wolnego Rodzinom.
- Promocja kultury fizycznej, sportu, turystyki oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród
Rodzin.
-  Pomoc  społeczna  Rodzinom  potrzebującym,  propagowanie  idei  pomocy  wzajemnej
i wsparcia środowiskowego.
- Integracja środowiska Rodzin z Polski i z innych krajów.
- Promocja miejsc przyjaznych Rodzinom.
- Budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
-  Organizację  szkoleń,  warsztatów,  kursów,  wykładów,  spotkań,  działań  twórczych,  doradztwa
specjalistycznego oraz publikację materiałów związanych z celami Fundacji.
- Organizowanie i udział w akcjach oraz kampaniach społecznych, targach, wystawach, seminariach,
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konferencjach,  zjazdach  tematycznych,  plenerach,  jarmarkach,  pokazach,  aukcjach,  imprezach
edukacyjnych i kulturalnych.

-  Organizowanie  i  udział  w  imprezach  wypoczynkowych,  sportowych  rekreacyjnych,
turystycznych i integracyjnych.
- Organizowanie konkursów, przyznawanie nagród i stypendiów w zakresie celów statutowych
Fundacji.
- Przyznawanie certyfikatów i wyróżnień miejscom przyjaznym Rodzinie.
- Prowadzenie Klubu Mam na Mokotowie oraz Klubu Mam „Żabka”.
-  Działalność  promocyjną  i  informacyjną  związaną  z  zakładaniem  i prowadzeniem  Klubów
Mam.
- Tworzenie grup wsparcia dla Rodziców.
- Prowadzenie kampanii na rzecz integracji matek ze społeczeństwem.
- Działalność dobroczynną i charytatywną.
- Prowadzenie działań na rzecz integrowania lokalnych społeczności i podejmowanie działań
na rzecz mieszkańców.
- Współpracę z innymi podmiotami działającymi na rzecz Rodziny.
- Prowadzenie działalności naukowej i badawczej.
- Prowadzenie serwisu internetowego Fundacji.
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2. Opis działalności statutowej Fundacji Rozwoju Rodziny RoRo w 2017 roku
2.1

Klub Mam na Mokotowie - poniedziałkowe spotkania tematyczne z rodzicami i dziećmi – spotkania
całoroczne w terminie kwiecień-grudzień 2017 r. (z przerwą wakacyjną w lipcu i w sierpniu).

 warsztaty, spotkania z ekspertami, konsultacje.

2.2
Realizacja  projektu  „Stawiam  na  rodzinę”  kwiecień-grudzień  2017  r.  skierowanego  do
rodziców/opiekunów z dziećmi oraz osób oczekujących na dziecko z terenu m.st. Warszawy.  Celem
głównym projektu jest wzmocnienie kompetencji wychowawczych i społecznych rodziny, rozbudowa
infrastruktury  społecznej  poprzez  działania  umożliwiające  zdobycie  wiedzy,  umiejętności
i doświadczeń. Realizując  projekt  wspieraliśmy  rodziców  i  opiekunów,  głównie  z  Mokotowa,
w wychowaniu dzieci oraz pielęgnacji więzi rodzic-dziecko. 

W ramach projektu przeprowadzono:
● warsztaty rozwijające kompetencje opiekuńczo-wychowawcze
● spotkania tematyczne z psychologiem
● warsztaty rozwoju osobistego
● indywidualne konsultacje pedagogiczno-psychologiczne
● spotkania integracyjne przedstawicieli różnych pokoleń, wzmacniające więzi rodzinne i  

rozwijające formy dialogu międzypokoleniowego (animowane przez animatora)
● warsztaty wspierające rodziny przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze
● zajęcia grupy rozwojowej „Jakim rodzicem chcę być”
● otwarte, tematyczne spotkania z ekspertami
● imprezę wzmacniającą więzi  międzypokoleniowe,  o charakterze kulturalno-integrująco-

rekreacyjno-sportowym

2.3
Realizacja projektu „Stawiam na rozwój, edycja 5”, skierowanego do rodziców oraz rodziców z dziećmi
w wieku 3-12 lat zamieszkujących Mokotów. Projekt realizowany na Mokotowie, w terminie marzec-
grudzień 2017. Projekt dofinansowywany z budżetu Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Mokotów. Celem
projektu  było  podniesienie  kompetencji  wychowawczych  oraz  umiejętności  społecznych  rodziny,
w celu ochrony rodzin przed uzależnieniami i wykluczeniem. 

W ramach projektu przeprowadzono:
● warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, rozwijające umiejętności z zakresu: pracy z 

krytykiem wewnętrznym, radzenie sobie ze stresem, asertywności oraz umiejętności 
wychowawczych, efektywności osobistej i radzenia sobie ze złością,

● grupa rozwojowa dla rodziców „Jestem sobą”, w formie cyklu dziesięciu, cotygodniowych 
spotkań,

● zajęcia plastyczne dla rodziców z dziećmi w wieku 3-12 lat,
● zajęcia plastyczno-muzyczne dla rodziców z dziećmi w wieku 5-10 lat.

2.4. 
Celem ogólnym projektu „Rodzicem być – sobą być, edycja 2” było zapobieganie krzywdzeniu małych
dzieci  i  przeciwdziałanie  alkoholizmowi  i  przemocy  w  rodzinach  poprzez  wzmocnienie  czynników
chroniących, jakimi są kompetencje osobiste, społeczne i wychowawcze rodziców pozwalające z kolei
na  budowanie  prawidłowych  więzi  między  rodzicami/opiekunami  prawnymi  a  dziećmi.  Projekt
realizowany był w okresie marzec-grudzień 2017. 
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W ramach projektu przeprowadzono:
● warsztaty  umiejętności  rodzicielskich  dla  rodziców/opiekunów z  takich  zakresów jak:  

emocje, uczucia i potrzeby małych dzieci, stawianie granic, zachęcanie do samodzielności,
czy i jak stosować kary i nagrody, jak radzić sobie z konfliktami pomiędzy rodzeństwem

● warsztaty rozwoju osobistego rodziców/opiekunów z takich zakresów tematycznych jak: 
radzenie  sobie  z własną  złością,  efektywność  osobista/  zarządzanie  sobą  w  czasie,  
asertywność,  umiejętności  komunikacyjne,  jak  dbać  o  siebie,  własne  potrzeby,  żeby  
skutecznie dbać o rodzinę

● warsztaty umiejętności osobistych i społecznych z zakresu komunikacji i dbania o związek 
oraz konstruktywnego radzenia sobie z konfliktami (dlaczego się kłócimy, jak się nie kłócić,
jak  mówić  o  swoim niezadowoleniu,  jak  stosunek  do  konfliktu  określa  nasze  w nim  
zachowania, zasady udanego małżeństwa, jak dbać o związek). 

2.5 . 
Realizacja  projektu  „Rodzice  na  Białołęce,  edycja  2”,  skierowanego  do  zamieszkujących  dzielnicę
Białołęka rodziców i opiekunów prawnych dzieci oraz osób dorosłych będących na progu zakładania
rodziny  a także  dzieci  w wieku  0,5-3  lata  z  rodzicami/  opiekunami  prawnymi.  Projekt  realizowany
na Białołęce, w terminie luty-grudzień 2017. Projekt finansowany z budżetu Urzędu m.st. Warszawy
Dzielnicy  Białołęka.  Celem ogólnym projektu  „Rodzice  na  Białołęce”  było  zapobieganie  przemocy,
uzależnieniom  i  patologiom  społecznym  oraz  ograniczenie  występowania  zachowań  ryzykownych
poprzez: zwiększenie umiejętności wychowawczych rodziców/opiekunów prawnych poprzez objęcie
ich działaniami m.in. w formie warsztatów umiejętności wychowawczych, podniesienie efektywności
i jakości ofert zagospodarowania czasu wolnego oraz rozwijanie zainteresowań dzieci oraz włączenie w
te  działania  rodziców/opiekunów prawnych  i  prowadzenie  działalności  środowiskowej,  organizacja
czasu wolnego i zajęć rozwijających zainteresowania. 

W ramach projektu przeprowadzono:
● warsztaty  psychoedukacyjne  dla  rodziców  rozwijające  umiejętności  wychowawcze,    

osobiste i społeczne
● zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 0,5-3 lata wraz z rodzicami/ opiekunami 
● zajęcia  rozwijające  umiejętności  matematyczne  dla  dzieci  w  wieku  5-8  lat  wraz  z  

rodzicami

2.6. 
Realizacja projektu „Łagodnie na Woli”  skierowanego do zamieszkujących dzielnicę Wola rodziców
i opiekunów  prawnych  dzieci  oraz  dzieci  w wieku  0,5-3  lata  z  rodzicami/  opiekunami  prawnymi.
Projekt realizowany na Woli, w terminie wrzesień-grudzień 2017. Projekt dofinansowywany z budżetu
Urzędu m.st.  Warszawy Dzielnicy  Wola.  Celem ogólnym projektu  było  przeciwdziałanie  przemocy,
także  ekonomicznej,  w  rodzinach  poprzez  wzmocnienie  czynników  chroniących  i  wyrównujących
status, jakimi są umiejętności pomagające powrócić lub wejść na rynek pracy, a także kompetencje
osobiste,  społeczne i wychowawcze,  wsparcie rodziców w radzeniu sobie z licznymi obowiązkami,
w godzeniu  ze  sobą  wielu  pełnionych  ról  i  zachowaniu  przy  tym  poczucia  kontroli  zamiast
narastającego stresu  i  frustracji.  W ramach  projektu  przeprowadzono warsztaty  dla  rodziców oraz
zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 0,5-3 lata z rodzicami.

3. Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo w 2017 roku prowadziła następujące
działania merytoryczne (o skutkach finansowych):

3.1 Projekt „Stawiam na rodzinę”
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Poszczególne działania prowadzone w 
ramach realizowanego zadania:

Termin (dzień oraz godziny), miejsce:

WARSZTATY KOMPETENCJI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
Centrum Łowicka i Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców

Kary i konsekwencje, a poczucie własnej 
wartości dziecka

20.04, godz. 10:00-12:15

Potrzeba czy zachcianka, jak reagować na 
prośby dzieci

8.05, godz. 10:00-12:15

Jak wrażliwość przekuć w odwagę 11.05, godz. 10:00-12:15
Dogadaj się z dzieckiem, znajdź rozwiązanie 
wygrana-wygrana

22.05, godz. 10:00-12:15

Kary i konsekwencje, a poczucie własnej 
wartości dzieci

29.05, godz. 10:00-12:15

Empatia - jak dobrze słuchać 19.06, godz. 10:00-12:15
Kompas na emocje 26.06, godz. 10:00-12:15
Dziecięce "nie" - prośby i odmowy, co robić, 
gdy słyszysz od dziecka "nie"

2.10, godz. 10:00-12:15

Złość dziecka i rodzica, jak sobie z nią radzić 9.10, godz. 10:00-12:15
Jak wrażliwość przekuć w odwagę 10.10, godz. 10:00-12:15
Kary i konsekwencje, a poczucie własnej 
wartości dziecka

19.10, godz. 9:30-12:15

Potrzeba a zachcianka - jak reagować na 
prośby dzieci

23.10, godz. 10:00-12:15

Samoocena dziecka zależy od samooceny 
rodzica - jak zadbać o rozwijanie poczucia 
własnej wartości

6.11, godz. 10:00-12:15

Empatia rodzica dla autentyczności 17.11, godz. 10:00-12:15
Co kryje się pod krytyką - jak słuchać krytyki i 
ocen

20.11, godz. 10:00-12:15

Jak radzić sobie z emocjami dziecka 4.12, godz. 10:00-12:15
Komunikacja w związku 15.12, godz. 10:00-12:15
Jak pomagać dziecku przezwyciężać trudności 19.12, godz. 10:00-12:15
Jak wspomagać poczucie własnej wartości u 
dziecka

20.12, godz. 10:00-12:15

Jak reagować na bunty dzieci 21.12, godz. 10:00-12:15
SPOTKANIA TEMATYCZNE Z PSYCHOLOGIEM, godz. 18:00-20:15

Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców, ul. Woronicza 44a
Jak mądrze wychowywać rodzeństwo 15.05
Jak unikać błędów wychowawczych 18.05
Rówieśnicy w życiu naszych dzieci 12.06
Jak mądrze wychowywać rodzeństwo 18.09
Bunt 2, 4, 6 latka - jak sobie z nim radzić 21.09
Rówieśnicy w życiu naszych dzieci 16.10
Kary i nagrody w wychowywaniu dziecka - 
czym je zastąpić

19.10

Jak uczyć dzieci samodzielności 13.11
Mądre stawianie granic w wychowaniu 16.11

WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO
Centrum Łowicka i Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców

"Co z tą złością" edycja wiosenna 9.05, 16.05, 23.05, 30.05, 6.06
godz. 10:30-13:30

"Co z tą złością" edycja jesienna 24.10, 31.10, 7.11, 14.11, 21.11
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godz. 10:30-13:30
Jak asertywnie reagować na krytykę i dobre 
rady

27.06, godz. 10:00-12:15

KONSULTACJE PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNE, godz. 16:30-19:00
Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców

Konsultacje z psychologiem 6.06, 7.06, 21.06, 18.10, 15.11, 6.12.2018
SPOTKANIA W MIEJSCACH INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ, godz. 10:00-11:30

Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców
Okrągły czwartek 26.05
Czwartek wśród zwierząt 1.06
Dźwiękowy czwartek 8.06
Kolorowy czwartek 29.06
Czwartek z dużym i małym 28.09
Jesienny czwartek 5.10
Ręce i nogi 26.10
Bałwankowe zabawy 14.12
Wokół choinki 20.12

WARSZTATY WSPIERAJĄCE W TRUDNOŚCIACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH, 
godz. 17:30-19:45

edycja wiosenna 18.05, 25.05, 2.06, 9.06
edycja jesienna 16.10, 23.10, 30.10, 6.11

GRUPA ROZWOJOWA „JAKIM RODZICEM CHCĘ BYĆ”
edycja wiosenna 9.05, 16.05, 23.05, 30.05.13.06

godz. 10:30-13:30
edycja jesienna 2.11, 9.11, 16.11, 30.11, 1.12 

godz. 9:30-12:20
SPOTKANIA Z EKSPERTAMI

Centrum Łowicka
7 spotkań z ekspertami
"Jak zadbać o markę własną przed 
powrotem do pracy", "Jak chwalić żeby 
wspierać dziecko w rozwoju", 
"Bezpieczeństwo malucha w domu", "Mama 
blogerka, jak to wygląda w praktyce", "Wokół
potrzeb", "Cztery pokoje, czyli empatia dla 
siebie", "Rodzic w mieście"

2017-04-01 – 2017-12-20, godz. 10:00-12:15

IMPREZA ŁĄCZĄCA POKOLENIA
Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców

Impreza integracyjna 2.12.2017, godz. 10:30-12:30

3.2. Projekt „Stawiam na rozwój, edycja 5”

Poszczególne działania w zakresie
realizowanego zadania 
publicznego

Termin (dzień oraz godziny), miejsce

Zajęcia artystyczne dla dzieci w 
wieku 3-12 z rodzicami

14.03, 28.03, 11.04, 25.04, 9.05, 23.05, 6.06, 19.09, 3.10, 17.10, 
7.11, 21.11 i 5.12 w godz. 16:20-17:30 i 17:35-18:45
XXX Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży, ul. Melsztyńska 4/10.

Zajęcia muzyczno-plastyczne dla 
dzieci w wieku 5-10 lat z rodzicami

22.04, 23.09, 21.10 i 18.11, w godz. 9:45-10:55, 11:00-12:10
Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców, ul. Woronicza 44A
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Warsztaty psychoedukacyjne dla 
rodziców:

Krytyk wewnętrzny
Efektywność osobista 
Warsztaty dotyczące złości
Efektywność osobista

Warsztaty antystresowe

Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców, ul. Woronicza 44A 
lub ul. Chocimska 12, lok. 4

18.11, godz. 9:00-17:15
15.03, 22.03, 29.03 i 5.04, godz. 10:00-13:00
21.03, 28.03, 4.04, 11.04, 10:00-13:00
13.05 i 20.05, soboty, 13.05 – 9:00-14:30, 20.05 – 9:00-15:30
i 9.10, 16.10, 23.10, 30.10, godz.  18:00-21:00
6.11, 13.11, 20.11, 27.11, 4.12, godz. 18:00-21:00

Cykl spotkań grupy rozwojowej 
(zajęcia raz w tygodniu, przed 10 
tyg)

20.03, 27.03, 3.04, 10.04, 24.04, 8.05, 15.05, 22.05, 29.05, 5.06
godz,: 18:00-21:00, ul. Chocimska 12, lok. 4

Warsztaty podnoszące 
kompetencje wychowawcze 
rodziców dzieci w wieku 6-9 lat

30.09 i 7.10., soboty, godz. 9:00-15:00
Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców, ul. Woronicza 44A

3.3. Projekt „Rodzicem być, sobą być, edycja 2” 

Poszczególne działania prowadzone w ramach 
realizowanego zadania:

Termin (dzień oraz godziny), miejsce

Jakim rodzicem chcę być? 5.04, godz. 10:00-13:00
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6

Efektywność osobistej – cykl cotygodniowych 
spotkań

6, 13, 20 i 27.04 godz. 10:00 – 13:00
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6

Jak wspierać empatię u dzieci? 19.04,  godz. 10:00-13:00
Wolskie Centrum Kultury ul. Działdowska 6

Granice małe i duże 21.04, godz. 10:00-12:15
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6

Jak mówić, żeby dzieci słuchały 10.05, godz. 10:00-13:00
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6

Dlaczego się kłócimy? Jak się nie kłócić 15.05, 22.05, 29.05, godz. 17:30-19:45
ul. Młynarska 35a

Dziecko – dorosły - szczęście? 17.05, godz. 10:00-13:00
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6

Bunt na pokładzie 19.05, godz. 10:00-12:15
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6

Dbaj o siebie, by dbać o innych 24.05, godz. 10:00-13:00
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6

„Nasze myśli a złość” 25.05, godz. 10:00-13:00
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6

Relacja bez kar i nagród 05.06, godz. 10:00-12:15
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6

Być rodziną = Być sobą+Być dla siebie 5.06, 12.05, 19.05, godz. 17:30-19:45
ul. Młynarska 35a

„Jak słuchać, by słyszeć” 08.06, godz. 10:00-13:00
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6

„Dziecięce nie. Prośby i odmowy” 21.06, godz. 10:00-13:00
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6

Szczęśliwy rodzic - szczęśliwe dziecko 18.09, godz. 10:00-13:00
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
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Grupa rozwojowa "Jestem sobą"
21.09, 28.09, 5.10, 12.10, 19.10, 26.10, 9.11, 16.11,
23.11, 30.11, godz. 10:00-13:00
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6

Jak wspierać empatię u dzieci 25.09, godz. 10:00-13:00
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6

Rodzicielstwo bez wstydu 2.10, 9.10, 16.10, godz. 17:30:19:45
ul. Młynarska 35a

Konstruktywna komunikacja 4.10, 11.10, 18.10, godz. 10:00-13:00
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6

Prośby  i  domowy.  Co  zrobić,  gdy  słyszysz
dziecięce nie

23.10, godz. 10:00-13:00
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6

Jak zamienić złość w kreatywne działanie 6.11, godz. 10:00-13:00
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6

Konflikt nasz powszedni 8.11, 15.11, 29.11, godz. 10:00-12:15
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6

Czy dzieci wymuszają? 13.11, godz. 10:00-12:15
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6

3.4. Projekt „Rodzice na Białołęce, edycja 2”

Poszczególne działania prowadzone w ramach 
realizowanego zadania:

Termin (dzień oraz godziny), miejsce:

Towarzyska matematyka – 5 spotkań 11.03, 08.04, 11.05 (godz. 17.00-17.45), 13.05, 
10.06.2017; godz. 12.00-12.45; 
Biblioteka, Antalla 5;

O pewności siebie i poczuciu własnej
wartości dzieci 

14.03.2018; godz. 10.30 – 12.45; 
OPS, Porajów 14;

Jak wrażliwość przekuć w odwagę? - o 
budowaniu poczucia własnej wartości 

21.03.2018; godz. 10.30-12.45; 
3 pokoje z kuchnią, Głębocka 84

Domowy plac zabaw – 10 spotkań x 2 grupy 29.03, 05.04, 12.04, 19.04, 26.04.2017; 
godz. 10.30-11.15-Dzieci 6-12m; godz. 11.30-
12.15 -Dzieci 1-2lata;
27.09, 04.10, 11.10, 18.10, 25.10.2018, 
godz. 10.30-11.15 - Dzieci 6-12m; godz. 11.30-
12.15 - Dzieci 2-3lata;
3 pokoje z kuchnią, Głębocka 84

Odstresuj się - Odstresuj swoje dziecko 04.04.2017; godz. 10.30-12.45; 
OPS, Porajów 14

Rodzicu "ogarnij się" - jak być rodzicem 
nastolatka 

18.04.2017; godz. 10.30-12.45; 
3 pokoje z kuchnią, Głębocka 84

Jak uczyć dzieci stawiania granic 09.05.2017; godz. 10.30-12.45; 
OPS, Porajów 14

Jak konstruktywnie mówić o swoim 
niezadowoleniu 

10.05.2017; godz. 10.30-13.30; 
3 pokoje z kuchnią, Głębocka 84

Dlaczego dzieci "źle" się zachowują? 23.05.2017; godz. 10.30-12.45; 
3 pokoje z kuchnią, Głębocka 84

Asertywna prośba 31.05.2017; godz. 10.30-12.45; 
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3 pokoje z kuchnią, Głębocka 84
 Akcja – adaptacja 07.06.2017; godz. 10.30-12.45; 

3 pokoje z kuchnią, Głębocka 84
Idziemy do przedszkola 08.06.2017; godz. 10.30-12.45; 

OPS, Porajów 14
Jak reagować na dziecięce bunty 05.09.2017;godz. 10.30-12.45; 

OPS, Porajów 14
Rodzeństwo – zazdrość czy współpraca  19.09.2017;godz. 10.30-12.45; 

3 pokoje z kuchnią, Głębocka 84
Konflikt nasz powszedni – dlaczego się kłócimy? 23.09.2017; godz. 10.30-14.15; 

3 pokoje z kuchnią, Głębocka 84
Budowanie więzi z dzieckiem - jak być 
autorytetem dla dziecka?

03.10.2017; godz. 10.30-12.45; 
OPS, Porajów 14

Jak wdrażać zmiany zachowań u dziecka?  24.10.2017; godz. 10.30-12.45; 
3 pokoje z kuchnią, Głębocka 84

Rozmowy na trudne tematy - jak być 
empatycznym wobec przeżyć i emocji dziecka?  

07.11.2017; godz. 10.30-12.45; 
OPS, Porajów 14

Nowy Ktoś w naszej rodzinie – o tym jak 
przygotować się na zmiany

28.11.2017; godz. 10.30-12.45; 
3 pokoje z kuchnią, Głębocka 84

Mapa marzeń 29.11.2017;godz. 10.30-13.30; 
3 pokoje z kuchnią, Głębocka 84

3.5. Projekt „Łagodnie w rodzinie”
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Poszczególne działania prowadzone w 
ramach realizowanego zadania:

Termin (dzień oraz godziny), miejsce

O czym mówi Ci złość? 13.11.2017; godz. 9.45-12.00; 
Klub Sąsiedzki, ul, Młynarska 35;

Domowy plac zabaw – 5 spotkań x 2 grupy  15.11, 22.11, 29.11, 6.12, 13.12,2017; godz. 
14.00-14.45-Dzieci 8-18m; 15.00-15.45-Dzieci 1,5-
2,5r; 
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 46, Chłodna 11

Dlaczego dzieci się „źle” zachowują – 3 
spotkania

16.11,23.11,30.11.2017; godz. 10.00-13.00; 
Klub ToTu, Gibalskiego 10;

Jak towarzyszyć dziecku w złości? 27.11.2017;  godz. 9.45-12.00; 
Klub Sąsiedzki, ul, Młynarska 35;

Okulary złości. Jak nasze widzenie świata 
wpływa na naszą złość? 

04.12 .2017; godz. 9.45-12.00;
Klub Sąsiedzki, ul, Młynarska 35;

Złość a wstyd. Jak wstyd wiąże się ze złością? 11.12.2017; godz. 9.45-12.00; 
Klub Sąsiedzki, ul, Młynarska 35;

4. Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo nie prowadzi działalności gospodarczej.

5. Zarząd Fundacji podpisał w 2017 roku uchwały: 
1. W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Fundacji RoRo za okres od
1.01.2016 do 31.12.2016
2. W sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji RoRo za okres od
1.01.2016 do 31.12.2016
3. W sprawie przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami związanymi z działalnością
Fundacji RoRo w 2016
4.  W  sprawie  przyjęcia  uproszczonych  zasad  sporządzania  sprawozdań  finansowych
przewidzianych dla jednostek mikro 
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6.  Fundacja  Rozwoju  Rodziny  RoRo  uzyskała  w  2017  przychody  (pełna
informacja znajduje się w sprawozdaniu finansowym za rok 2017)

Przychody ogółem  101 184,49 zł

Działalność odpłatna pożytku publicznego 2210, 00 zł

Ze źródeł publicznych, w tym:

z budżetu państwa 0 zł

z budżetów jednostek samorządowych 93 859,29 zł

z funduszy celowych 0 zł

Ze źródeł prywatnych, w tym:

Darowizny 5115,20 zł

Przychody ze zbiórek publicznych 0,0 zł

Dary rzeczowe 0,0 zł

Inne przychody – nadwyżka przychodów nad 
kosztami z lat ubiegłych

0
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7. Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo poniosła w 2017 roku koszty w wysokości:
a) Realizacja celów statutowych: 106 072, 37 PLN
b) Administracja: 357,20 PLN
c) Pozostałe koszty: 37,76 PLN

Koszty działalności:
− zużycie materiałów i energii
− usługi obce
− wynagrodzenia
− pozostałe koszty rodzajowe

6 046,90 PLN
54 504,39 PLN
 43311,08 PLN

0,0 PLN

8. Liczba osób zatrudnionych i współpracujących na zasadach wolontariatu
a) Osoby zatrudnione na umowy o pracę: 0 osób 
b) Osoby  zatrudnione  na  umowy  cywilno-prawne  (umowy  o  dzieło  i  umowy  zlecenie  przy
konkretnych projektach) : 12 osób
c) Osoby współpracujące na umowę o wolontariacie: 7 osób
d) Osoby zatrudnione w ramach działalności gospodarczej:  0
e) Fundacja RoRo nie zatrudnia członków Zarządu, funkcje te pełnione są społecznie.
f) W 2017 roku Fundacja RoRo wypłaciła w ramach umów cywilno-prawnych: 43311,08 PLN.
g) W 2017 roku Fundacja RoRo nie udzielała pożyczek.
h) W 2017 roku Fundacja RoRo nie zakładała lokat bankowych.
i) W 2017 roku Fundacja RoRo nie nabywała obligacji ani akcji.
j) W 2017 roku Fundacja RoRo nie nabywała nieruchomości.
k) W 2017 roku Fundacja RoRo nie nabyła środków trwałych.
l) Fundacja  złożyła w  2017 roku  do  GUS  -  SOF-1  Sprawozdanie  z  działalności  fundacji,
stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych za rok 2017.
m) Fundacja na bieżąco (zgodnie z ustawowo określonymi terminami) regulowała zobowiązania
podatkowe  z  tytułu  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych.  Koszt  podatku  dochodowego
odprowadzonego z rachunków wystawionych do umów cywilno-prawnych: 2339 PLN.
n) Fundacja RoRo złożyła deklarację PIT – 4R oraz CIT-8 za 2017 rok.
o) W  2017  roku  Fundacja  RoRo  prowadziła  działalność  zleconą  przez  podmioty  państwowe
i samorządowe, przychody z tej działalności to kwota:  93859,29 PLN (pełna informacja znajduje się
w sprawozdaniu finansowym).
p) Wartość aktywów Fundacji RoRo na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła 7962,56 PLN (pełna
informacja znajduje się w sprawozdaniu finansowym).
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9. Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych
Dotacje/ granty 93859,29 PLN

„Stawiam na Rozwój, edycja 5”
„Stawiam na rodzinę”
„Rodzicem być, sobą być, edycja 2”
"Rodzice na Białołęce, edycja 2"
“Łagodnie w rodzinie”

28 000 PLN
33 660 PLN

19 913,70 PLN
9 949,06 PLN
4193,10 PLN

Darczyńcy 5115,20 PLN

od osób fizycznych
od osób prawnych

5115,20 PLN
0,0 PLN

10.  W  roku  2017  w  Fundacji  Rozwoju  Rodziny  przeprowadzona  była
następująca kontrola projektów:
⋅ Projekt „Stawiam na rodzinę”: 13.06.2017
⋅ Projekt „Rodzicem być, sobą być, edycja 2”: 17.07.2017
⋅ Projekt "Rodzice na Białołęce, edycja 2": 19.09.2017
⋅ Projekt “Łagodnie w rodzinie”: 11.12.2017

Warszawa, 20 grudnia 2018 roku
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