Sprawozdanie z działalności Fundacji Rozwoju Rodziny RoRo w 2019 roku
1.

Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo

Siedziba i adres do korespondencji:
ul. Jana Czeczota 31, 02-607 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
Liliana Marciniak – 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,
konferencjach, zjazdach tematycznych, plenerach, jarmarkach, pokazach, aukcjach, imprezach
edukacyjnych i kulturalnych.
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- 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.

2. Opis działalności statutowej Fundacji Rozwoju Rodziny RoRo w 2019 roku
2.1 Realizacja projektu „Stawiam na rozwój, edycja 7”, skierowanego do rodziców oraz rodziców
z dziećmi w wieku 4-12 lat zamieszkujących Mokotów. Projekt realizowany był na Mokotowie,
w terminie marzec-grudzień 2019, 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 „Wyprawy pełne sztuki” dla dzieci w wieku 4-12 lat z rodzicami,
● zajęcia plastyczne „Drugie życie rzeczy” dla dzieci w wieku 5-10 lat z rodzicami.
W warsztatów dla dorosłych udział wzięło w sumie 83 rodziców, a w zajęciach dla dzieci 274 dzieci
oraz 207 opiekunów.
2.2 Realizacja projektu „Rodzicem być – sobą być, edycja 4” Celem ogólnym projektu 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 2019,
dofinansowywany z budżetu Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Wola.
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),
● zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 0,5-6 lat z rodzicami/opiekunami.
W zajęciach udział wzięło w sumie 461 osób.
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2.3 Realizacja projektu „Rodzice na Białołęce, edycja 4”, 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 2019, 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 z rodzicami
W zajęciach udział wzięło w sumie 261 osób.
2.4 Realizacja projektu „Przestrzeń dla rodziny – zajęcia, warsztaty, spacery i gra miejska”
W ramach projektu przeprowadzone zostały:
- 10-spotkaniowy cykl warsztatów „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas
mówiły” podnoszących kompetencje wychowawcze rodziców. Celem zajęć było wzmocnienie
umiejętności lepszego porozumiewania się z dziećmi, kształtowania więzi opartych na wzajemnym
szacunku, rozumienia zachowań dziecka i wspierania jego rozwoju. Każde ze spotkań trwało 4 godziny
dydaktyczne. W zajęciach udział wzięło 19 osób.
- 10-spotkaniowy cykl warsztatów „Rodzeństwo bez rywalizacji” podnoszących kompetencje
wychowawcze rodziców. Celem zajęć było wzmocnienie umiejętności lepszego porozumiewania się
z dziećmi, kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku, rozumienia zachowań dziecka
i wspierania jego rozwoju. Każde ze spotkań trwało 3 godziny dydaktyczne. W zajęciach udział wzięło
12 osób.
- 6-spotkaniowy cykl warsztatów o empatii „Komunikuję się językiem relacji”, w czasie zajęć uczestnicy
poznali język budujący relacje, współpracę i porozumienie. Filarem spotkań było Porozumienie bez
Przemocy, Rodzicielstwo Bliskości, wiedza na temat mózgu i jego działania pod wpływem stresu. Każde
ze spotkań trwało 4 godziny dydaktyczne. W zajęciach udział wzięło 14 osób.
- 6-spotkaniowy cykl warsztatów o uważnym rodzicielstwie, każde ze spotkań trwało 3 godziny
dydaktyczne. W zajęciach udział wzięło 16 osób.
- 2 razy 5-spotkaniowe warsztaty fotograficzne zakończone wystawą, każde ze spotkań trwało 3
godziny dydaktyczne. W zajęciach w sumie udział wzięło 27 osób.
- Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 0,5-3 lata z rodzicami w postaci czterech 5spotkaniowych cykli. Celem zajęć było pogłębianie więzi przez wspólną zabawę dzieci i dorosłych oraz
stworzenie forum wymiany doświadczeń rodzicielskich. Myślą przewodnią spotkań była perspektywa
dziecka, a zadaniem dorosłych podążanie za nim podczas aktywności ruchowych, edukacyjnych
i rozwojowych przy zaangażowaniu wszystkich zmysłów. Czas trwania każdego ze spotkań to 1 godzina
dydaktyczna. W zajęciach udział wzięło 44 dzieci plus rodzice – około 44 osób.
- Zajęcia z eksperymentami dla dzieci w wieku 5-10 lat w postaci czterech 13-spotkaniowych cykli.
Dzieci podczas warsztatów samodzielnie, pod czujnym okiem prowadzącego, przeprowadzały
doświadczenia. Każde zajęcia w cyklu to inny temat ze świata nauki (np. kuchnia molekularna, sole,
tajemnice wody, magnetyzm, eksperymenty z domowej kuchni i apteczki, prąd, polimery, detergenty,
barwy, wulkany). Po większości spotkań uczestnicy zabierali efekty swojej pracy do domu, co mogło
być punktem wyjściowym do rozmów z rodzicami na temat zajęć. Czas trwania każdego ze spotkań to
45-60 minut. W zajęciach udział wzięło 622 dzieci plus rodzice.
- Dwa spacery z przewodnikiem (każdy trwający ok. 2 godziny zegarowe) skierowane do rodzin
z dziećmi. W spacerach udział wzięło 61 osób.
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- Gra miejska (ok. 2,5 godziny zegarowej) z nagrodami skierowana do rodzin z dziećmi.
Zarówno spacery jak i gra miejska miały na celu integrację i zabawę rodzin oraz aktywizację
społeczności lokalnej, przy jednoczesnym zaprezentowaniu walorów dzielnicy i poznaniu przez
uczestników ciekawych miejsc znajdujących się w okolicy. W grze miejskiej udział wzięły 52 osoby.
Odbiorcami projektu byli mieszkańcy Warszawy. W zajęciach udział wzięło w sumie 911 osób.
Projekt zrealizowano w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego, w ramach Budżetu
Partycypacyjnego 2019.
2.5 Realizacja projektu „Rodzinne emocje”
Celem zadania było przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie poprzez rozwój umiejętności społecznych i wychowawczych rodziców. Projekt
miał na celu profilaktykę i edukację społeczna, wzmocnienie umiejętności lepszego porozumiewania
się, także z dziećmi, kształtowania w rodzinie więzi opartych na wzajemnym szacunku, rozumienia
zachowań dziecka i wspierania jego rozwoju. Odbiorcami zadania byli rodzice: dzieci 3- i 4-letnich
(warsztat "Dziecko idzie do przedszkola i co dalej?"), dzieci do 7 roku życia (warsztaty „Dziecko, rodzic
i stres” – jak wspierać rozwój odporności emocjonalne), dzieci do 3 roku życia (warsztaty „Domowy
plac zabaw”). Pośrednimi odbiorcami zadania były dzieci. Projekt realizowany był w terminie 1.05 do
30.06.2019, sfinansowany został w ramach Małych Dotacji, we współpracy z Wydziałem Spraw
Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Praga. W zajęciach udział wzięło 38 osób dorosłych i 27 dzieci.
2.6 Realizacja projektu „Przestrzeń dla rodziny, edycja 2”
Celem zadania było przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie poprzez rozwój umiejętności społecznych i wychowawczych rodziców. Projekt
miał na celu profilaktykę i edukację społeczna, wzmocnienie umiejętności lepszego porozumiewania
się, także z dziećmi, kształtowania w rodzinie więzi opartych na wzajemnym szacunku, rozumienia
zachowań dziecka i wspierania jego rozwoju. Celem realizacji zadania było także stworzenie przestrzeni
do wymiany doświadczeń pomiędzy rodzicami, możliwości opowiedzenia o własnych trudnościach i
znalezienie wsparcia w grupie. W ramach projektu zrealizowane zostały dwa cykle spotkań – jeden
cykl to 10 spotkań, każde trwające po 4 godziny, grupy rozwojowej "Jestem sobą" z zakresu
komunikacji, umiejętności stawiania granic, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, dbania o
potrzeby, szacunku do siebie i innych. W ramach zajęć poruszone zostały następujące tematy: granice,
zachowania uległe, agresywne i asertywne, jak komunikować się z innymi uwzględniający potrzeby
swoje i innych osób - jak odmawiać, jak prosić o pomoc i wsparcie, jak bronić swojego zdania będąc
jednocześnie otwartym na opinie innych, jak konstruktywnie wyrażać i przyjmować krytykę oraz jak
chwalić i przyjmować komplementy, krytyk wewnętrzny - co zrobić, aby osłabić jego siłę. Drugi cykl to
cykl 7 spotkań (po 4 godziny każde) dotyczący złości dorosłych. Celem spotkań było przybliżenie
uczestnikom tematu złości. Podczas zajęć uczestnicy zastanowili się dlaczego się złościmy, czy złość jest
dobra czy zła, skąd bierze się w ich życiu oraz gdzie ją odczuwają w ciele. Sprawdzali także jaki związek
ma złość z naszymi potrzebami oraz dowiedzieli się jak pracować z „myślami-zapalnikami”. Podczas
warsztatów uczestnicy zdiagnozowali sytuacje, które mogą wywoływać wybuchy złości i zastanowili
się, co zrobić, by złościć się rzadziej. Przemyśleli także co może zapobiegać agresywnemu wyrażaniu
złości oraz poznali sposoby nieagresywnego rozładowywania napięcia. Projekt dofinansowany został
w ramach Małych Dotacji we współpracy z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy.
W zajęciach udział wzięło 29 osób, dodatkowo niektórym uczestnikom warsztatów o złości
towarzyszyły małe dzieci.
2.7 Realizacja projektu „Wakacje”
W 2019 roku Fundacja po raz drugi zorganizowała półkolonie letnie. Zapewniliśmy uczestnikom
6 tygodni zajęć zorganizowanych w 5-dniowe turnusy. Tematem przewodnim spotkań było
eksperymentowanie, podczas każdego z turnusów odbyły się także dwie wycieczki. Bazą półkolonii
była Szkoła Podstawowa na Mokotowie. Półkolonie przeprowadzone zostały w ramach odpłatnej
działalności pożytku publicznego.
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3. Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo w 2019 roku prowadziła następujące
działania merytoryczne (o skutkach finansowych):
3.1 Projekt „Stawiam na rozwój, edycja 8”
Poszczególne działania w zakresie
Termin (dzień oraz godziny), miejsce
realizowanego zadania
publicznego
Zajęcia artystyczne dla dzieci w
29.03, 12.04, 10.05, 24.05, 31.05, 27.09, 11.10, 25.10, 8.11, 15.11,
wieku 4-12 z rodzicami
22.11, 6.12
w godz. 16:10-17:20 i 17:25-18:35
XXX Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży, ul. Melsztyńska 4/10
Zajęcia dla dzieci „drugie życie
30.03, 14.09, 9.11, 16.11, 23.11, 29.11 oraz 20.12
rzeczy”
Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców, ul. Woronicza 44A
oraz XXX Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży, ul. Melsztyńska 4/10
Warsztaty psychoedukacyjne dla
Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców, ul. Woronicza 44A
rodziców:
– zajęcia poranne lub całodniowe
ul. Chocimska 12, lok. 4 – zajęcia wieczorne
Krytyk wewnętrzny
Efektywność osobista
Warsztaty dotyczące złości
Warsztaty antystresowe
Cykl spotkań grupy rozwojowej
(zajęcia raz w tygodniu, przed 10
tyg)
Warsztaty podnoszące
kompetencje wychowawcze
rodziców dzieci w wieku 6-9 lat

30.11, godz. 9:00-17:15
21.03, 28.03, 4.04, 11.04, godz. 10:00-13:00
9.05, 16.05, 23.05, 30.05, 6.06 oraz 17.10, 24.10, 31.10, 7.11,
21.11 godz. 10:00-13:00
4.06, 11.06, 18.06, 25.06, 28.06 godz. 18:00-21:00
19.03, 26.03, 2.04, 9.04, 16.04, 23.04, 7.05, 14.05, 21.05, 28.05
godz. 18:00-21:00, ul. Chocimska 12, lok. 4
22.10, 29.10, 12.11, 19.11, godz. 17:30-20:30
Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców, ul. Woronicza 44A

3.2 Projekt „Rodzicem być, sobą być, edycja 4”
Poszczególne działania prowadzone w
ramach realizowanego zadania
Krytyk wewnętrzny – jak sobie zejść z
drogi
Rodzicielska podróż do źródła - czyli
potrzeby jako źródło zachowań

Data

Godzina

Miejsce

12.03

10.00-13.00

14.03

10.30-13.30

WCK,
Działdowska 6
Dom Sąsiedzki,
Olbrachta 9

Rodzeństwo - jak pomóc im się
dogadać?
Domowy plac zabaw

28.03

10.30-13.30

28.03, 04.04, 11.04,
18.04, 25.04,

Co z tą złością?

02.04, 09.04, 16.04,
07.05, 14.05
02.04, 09.04, 07.05,
04.06,
04.04

Dzieci 6-12m
10.00-10.45
Dzieci 1-2lata
11.00-11.45
10.00-13.00

Plastyczne wyprawy
Błąd, porażka i niedoskonałość - gdzie
szukać dla nich akceptacji i
zrozumienia
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17.00-18.30
10.30-13.30

Dom Sąsiedzki,
Olbrachta 9
Klub ToTu,
Gibalskiego 10
WCK,
Działdowska 6
Biblioteka,
Ordona 12F
Dom Sąsiedzki,
Olbrachta 9

"Moje dziecko nie umie bawić się
samo" - o roli zabawy w rozwoju dzieci
O stresowym wychowaniu zestresowany rodzic i zestresowane
dziecko
Oswoić konflikt

25.04

10.30-13.30

09.05

10.30-13.30

15.05

10.30-12.45

Efektywność osobista

21.05, 28.05, 04.06,
11.06,
22.05

10.00-13.00

22.05

10.30-13.30

29.05

10.30-12.45

06.06

10.30-13.30

12.06

10.30-12.45

19.06

10.30-13.30

27.06

10.30-13.30
17.00-18.30

Jak dbać o siebie, gdy dba się o dzieci?

10.09, 24.09 (16.3018.00), 08.10, 22.10
09.10

O konfliktach w bliskich związkach

17.10, 31.10

17.00-20.00

Empatyczna komunikacja ze sobą i z
dziećmi
Domowy plac zabaw

23.10

10.30-13.30

05.11, 12.11, 19.11,
26.11, 03.12

Dziecko i stres – w poszukiwaniu
przyczyn trudnych zachowań u dzieci
W świecie dziecięcych emocji – jak
wygląda kontrola emocjonalna u
małego dziecka

06.11

Dzieci 1-2lata
10.00-10.45
Dzieci 2-3lata
11.00-11.45
10.30-13.30

04.12

10.30-13.30

Dlaczego się kłócimy? Jak się (nie)
kłócić?
"Nieeeeee" - jedno z ważniejszych
słów z dziecięcego słownika
Konflikt nasz powszedni
Mała i duża złość - jak zmienić ją w
kreatywne działanie?
Potrzeby rozwojowe małych dzieci (0-6
lat)
Poczucie własnej wartości i jak je
wspierać u dzieci?
O więzi, miłości i idealnym
rodzicielstwie- czego potrzebują
dzieci?
Plastyczne wyprawy

10.30-12.45

10.30-13.30

Dom Sąsiedzki,
Olbrachta 9
Dom Sąsiedzki,
Olbrachta 9
Dom Sąsiedzki,
Olbrachta 9
WCK,
Działdowska 6
Dom Sąsiedzki,
Olbrachta 9
Dom Sąsiedzki,
Olbrachta 9
Dom Sąsiedzki,
Olbrachta 9
Dom Sąsiedzki,
Olbrachta 9
Dom Sąsiedzki,
Olbrachta 9
Dom Sąsiedzki,
Olbrachta 9
Dom Sąsiedzki,
Olbrachta 9
Biblioteka,
Ordona 12F
Dom Sąsiedzki,
Olbrachta 9
Dom Sąsiedzki,
Olbrachta 9
Dom Sąsiedzki,
Olbrachta 9
Biblioteka,
Ordona 12F
Dom Sąsiedzki,
Olbrachta 9
Dom Sąsiedzki,
Olbrachta 9

3.3 Projekt „Rodzice na Białołęce, edycja 4”
Poszczególne działania prowadzone w ramach
realizowanego zadania

Data, godzina

Domowy plac zabaw

Dzieci 6-12 m
OPS, Porajów 14
10.30-11.35
Dzieci 1-2 lata
11.40-12.50,
26.02, 05.03,
12.03, 19.03, 26.03
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Miejsce

Od potrzeb do motywacji – o rozwoju samodzielności
dziecka

28.02, 10.30-12.45 3 pokoje z kuchnią,
Głębocka 84

Dziecko, rodzic i stres – jak wspierać rozwój odporności
emocjonalnej

10.30-12.45
3 pokoje z kuchnią,
14.03, 21.03, 28.03 Głębocka 84

Dziecięce emocje zamknięte na kłódkę - jak wygląda
kontrola emocjonalna u małego dziecka

11.04,
10.30-12.45

Towarzyska matematyka

Dzieci 5-8 lat,
Biblioteka,
9.15-10.00, 13.04, Antalla 5
27.04, 11.05,
25.05, 08.06

Konflikt jako okazja do porozumienia

10.30-13.00, 07.05, OPS, Porajów 14
14.05, 28.05

Złość w życiu rodzica. Jak się opanować, jak nie wybuchać,
jak sobie radzić ze złością?

10.30-13.00,
3 pokoje z kuchnią,
16.05, 23.05, 30.05 Głębocka 84

Żłobek, przedszkole a może niania?– duże zmiany w życiu
małego człowieka

04.06, 10.15-12.30 OPS, Porajów 14

Domowy plac zabaw

Dzieci 1-2 lata
OPS, Porajów 14
10.30-11.35
Dzieci 2-3 lata
11.40-12.50 ,
10.09, 17.09,
24.09, 01.10, 08.10

Kilkuletnia złość i agresja – być blisko dziecka, gdy przestaje
być przyjemnie

26.09, 10.30-12.45 3 pokoje z kuchnią,
Głębocka 84

Towarzyska matematyka

Dzieci 5-8 lat,
9.15-10.00, 28.09,
12.10, 26.10,
23.11, 14.12

O zasobach poznawczych dziecka- jak wspierać motywację
wewnętrzną i proces uczenia się

05.11, 10.30-12.45 OPS, Porajów 14

Kary, nagrody, kij czy marchewka?....a może brawo?- o
najmniej skutecznych metodach rozwijania motywacji
dziecka

14.11, 10.30-12.45 3 pokoje z kuchnią,
Głębocka 84

"Nie chcę, nie lubię, nie zgadzam się! " - rola NIE w rozwoju
dziecka

03.12
10.30-12.45

OPS, Porajów 14

Od więzi do empatii – o relacji i potrzebach – tych
najmniejszych

12.12,
10.20-12.45

3 pokoje z kuchnią,
Głębocka 84

3 pokoje z kuchnią,
Głębocka 84

Biblioteka, Antalla
5

3.4 Projekt „Przestrzeń dla rodziny – zajęcia, warsztaty, spacery i gra miejska”
Poszczególne działania w zakresie
realizowanego zadania
Termin (dzień oraz godziny), miejsce
publicznego
Warsztaty „Jak mówić do dzieci,
15, 22, 29.03, 5, 12.04, 10, 17, 24 i 31.05 oraz 7.06
żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby w godz. 18:00-21:00
dzieci do nas mówiły”
Przedszkole nr 144, ul. Wiktorska 95/97
7

Warsztaty „Rodzeństwo bez
rywalizacji”

24.09, 1, 8, 15, 22 i 29.10, 5, 12, 19 i 26.11
godz. 17:30-19:45.
Przedszkole nr 146, ul. Sandomierska 2
Warsztaty o empatii
24 i 31.10, 7, 14, 21 i 28.11
godz. 17:30-20:30,
Przedszkole nr 144, ul. Wiktorska 95/97
Warsztaty o uważnym
7 i 21.05, 4, 11, 18, 25.06
rodzicielstwie
w godz. 17:30-19:45.
Przedszkole nr 146, ul. Sandomierska 2
Warsztaty fotograficzne dla
21, 28.03, 4, 11 i 18.04
rodziców
godz. 17:30-19:45
Przedszkole nr 146, ul. Sandomierska 2
5.09, 12.09, 19.09, 26.09 i 3.10
godz. 17:30-19:45
Przedszkole nr 144, ul. Wiktorska 95/97
Zajęcia z eksperymentami dla
18 i 25.03, 1, 8, 15 i 29.04, 6, 13, 20 i 27.05, 3, 10, 17 i 24.06, 10,
dzieci w wieku 5-10 lat z rodzicami 17, 24.09, 1, 8, 15, 22 i 29.10, 5, 12, 19 i 26.11
w godz. 16:10-17:10 i 17:20-18:20
Biblioteka nr XXX dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Melsztyńska 4/10.
Zajęcia ogólnorozwojowe dla
10, 17, 24 i 31.05 oraz 7.06
dzieci 0,5-3 lata z opiekunami
20, 27.09 oraz 4, 11, 18.10
godz. 10:00-10:45 i 11:00-11:45
Centrum Łowicka, ul. Łowickiej 21
Rodzinne spacery z
27.05, 15.09, godz. 11:00-13:00
przewodnikiem
Mokotów
Rodzinna gra miejska z nagrodami 9.06, godz. 10:30-13:30
Mokotów

3.5 Realizacja projektu Wola „Rodzinne emocje”
Poszczególne działania w zakresie realizowanego
zadania publicznego
Domowy plac zabaw – zajęcia dla dzieci 1-3 lata z
opiekunami
Warsztaty „Dziecko idzie do przedszkola i co dalej
Cykl warsztatów „Dziecko, rodzic i stres”

Termin (dzień oraz godziny), miejsce
15.05, 21.05, 28.05, 4.06, 11.06
w godz. 10:00-10:45, 11:00-11:45
Dom Sąsiedzki Moje Szmulki
21.05
czas trwania: 3 godziny
Centrum Społeczne Paca
6.06, 13.06, 27.06
czas trwania: 3 godziny
Centrum Społeczne Paca

3.6 Realizacja projektu „Przestrzeń dla rodziny, edycja 2”
Poszczególne działania w zakresie
realizowanego zadania publicznego

Termin (dzień oraz godziny), miejsce

Warsztaty o złości dorosłych

29.10, 5, 12, 19.11, 3, 10 i 17.12
w godz. 10:00-12:00
Domu Kultury KADR przy ulicy Rzymowskiego 32

Cykl spotkań grupy rozwojowej „Jestem sobą”

8, 15, 22, 29.10, 5, 12, 19, 26.11, 3 i 10.12
godz: 18:00-21:00
Chocimska 12 lok. 4
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3.7 Projekt „Wakacje”
Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego
Podczas każdego turnusu uczestnicy mieli zaplanowane dwie wycieczki.
Odwiedziliśmy między innymi Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
Lasów Miejskich w Warszawie, Instytut Nenckiego, Papugarnię, Stolarnię
Fablab Wbijaj!, Straż Pożarną.
Każdego dnia odbywały się różnorodne zajęcia, w tym z eksperymentami.
Oprócz tego uczestnicy brali udział w grze terenowej, w szeregu zabaw
sportowo-ruchowych w szkole i na placach zabaw znajdujących się w
okolicy szkoły. Dzieci zapewnione miały podczas półkolonii 3 posiłki.

Termin (dzień oraz
godziny), miejsce
Turnus I – 1-5.07
Turnus II – 8-12.07
Turnus III – 15-19.07
Turnus IV – 22-26.07
Turnus V – 29.07-2.08
Turnus VI – 5.08-9.08
w godz. 7:40-17:20
Szkoła Podstawowa nr 271,
ul. Niegocińska

4. Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo nie prowadzi działalności gospodarczej.
5. Zarząd Fundacji podpisał w 2019 roku uchwały:
1. W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Fundacji RoRo za okres od
1.01.2018 do 31.12.2018
2. W sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji RoRo za okres od
1.01.2018 do 31.12.2018
3. W sprawie przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami związanymi z działalnością
Fundacji RoRo w 2018

6. Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo uzyskała w 2019 przychody (pełna
informacja znajduje się w sprawozdaniu finansowym za rok 2019)
Przychody ogółem

222 441,23 zł

Działalność odpłatna pożytku publicznego

137 617,00 zł

Ze źródeł publicznych, w tym:
z budżetu państwa
z budżetów jednostek samorządowych
z funduszy celowych

0 zł
77 686,57 zł
0 zł

Ze źródeł prywatnych, w tym:
Darowizny

7137,66 zł

Przychody ze zbiórek publicznych

0,0 zł

Dary rzeczowe

0,0 zł

Inne przychody – nadwyżka przychodów nad
kosztami z lat ubiegłych

0

Formy płatności: przelewy.

7. Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo poniosła w 2019 roku koszty w wysokości:
a)
b)
c)

Realizacja celów statutowych: 220 225,91 PLN
Administracja: 543,10 PLN
Pozostałe koszty: 0,00 PLN

Formy płatności: przelewy.
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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) : 19 osób
c)
Osoby współpracujące na umowę o wolontariacie: 5 osób
d)
Osoby zatrudnione w ramach działalności gospodarczej: 0
e)
Fundacja RoRo nie zatrudnia członków Zarządu, funkcje te pełnione są społecznie.
f)
W 2019 roku Fundacja RoRo wypłaciła w ramach umów cywilno-prawnych: 26 462,48 PLN.
g)
W 2019 roku Fundacja RoRo nie udzielała pożyczek.
h)
W 2019 roku Fundacja RoRo nie zakładała lokat bankowych.
i)
W 2019 roku Fundacja RoRo nie nabywała obligacji ani akcji.
j)
W 2019 roku Fundacja RoRo nie nabywała nieruchomości.
k)
W 2019 roku Fundacja RoRo nie nabyła środków trwałych.
l)
Fundacja złożyła w 2019 roku do GUS - SOF-1 Sprawozdanie z działalności fundacji,
stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych za rok 2019.
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: 1 952 PLN.
n)
Fundacja RoRo złożyła deklarację PIT – 4R oraz CIT-8 za 2019 rok.
o)
W 2019 roku Fundacja RoRo prowadziła działalność zleconą przez podmioty państwowe
i samorządowe, przychody z tej działalności to kwota: 77686,57 PLN (pełna informacja znajduje się
w sprawozdaniu finansowym).
p)
Wartość aktywów Fundacji RoRo na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła 6 057,98 PLN (pełna
informacja znajduje się w sprawozdaniu finansowym).

9. Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych
Dotacje/ granty

77 686,57 PLN
„Stawiam na Rozwój, edycja 7”
„Przestrzeń dla rodziny, edycja 2”
„Rodzicem być, sobą być, edycja 4”
„Rodzice na Białołęce, edycja 4”
„Rodzinne emocje”

Darczyńcy
od osób fizycznych
od osób prawnych

29 000 PLN
10 000,00 PLN
19 999,01 PLN
13 000,00 PLN
5 687,56 PLN
7137,66 PLN
7137,66 PLN
0,0 PLN

10. W roku 2019 w Fundacji Rozwoju Rodziny przeprowadzona była
następująca kontrola projektów:
⋅

Projekt "Rodzice na Białołęce, edycja 4": 16.05.2019

11. Fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215)
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12. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na
podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach płatności w gotówce
o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu
na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka
operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty
i kwoty operacji – Fundacja RoRo nie przyjęła i nie dokonała takiej płatności
w 2019 roku

Warszawa, 29 grudnia 2020 roku
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