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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. PUŁAWSKA Nr domu 12 Nr lokalu 3

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-556 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 71-343-24-24

Nr faksu 71-343-24-24 E-mail biuro@fundacjarosa.pl Strona www www.fundacjarosa.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-05-18

2005-04-04

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 59228712900000 6. Numer KRS 0000207472

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Adam Bogacz Prezes Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Piotr Wojtyczka Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Marcin Kaczmarkiewicz Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA "ROSA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju i edukacji 
społeczeństwa, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, 
wychowawczo – pedagogicznej, oświatowej, oraz działalności mającej na 
celu wsparcie potrzebujących.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Na podstawie §7 Statutu Fundacji Rosa z dnia 26.03.2019 r. Fundacja 
realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej 
poprzez:

1) zwrotne lub bezzwrotne finansowanie lub dofinansowanie działań i 
projektów służących realizacji celów statutowych;
2) udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami statutowymi Fundacji;
3) działalność oświatową i edukacyjną;
4) promowanie i działanie na rzecz rozwoju edukacji, poprawy jakości 
kształcenia oraz doskonalenia zawodowego zwłaszcza w zakresie 
przywództwa;
5) działanie na rzecz młodzieży, absolwentów oraz grup 
marginalizowanych; 
6) organizowanie staży i misji gospodarczych służących wzajemnej 
wymianie doświadczeń i informacji; 
7) działalność wydawniczą;
8) działalność promocyjną i informacyjną, w tym w szczególności drogą 
prasową, internetową, e-mailową;
9) promocja i organizacja wolontariatu; 
10) organizowanie i prowadzenie imprez edukacyjnych, kulturalnych, 
sportowych, integracyjnych, w tym charytatywnych;
11) organizowanie kampanii społecznych dla osiągnięcia celów 
statutowych;
12) prowadzenie profilaktyki i promocji zdrowia przez instruktorów 
higieny, dietetyków i specjalistów promocji zdrowia;
13) działalność stypendialną;
14) działalność sportową i kulturalną;
15) działania na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej i społecznej;
16) działalność doradczą;
17) wsparcie logistyczne podmiotów ekonomii społecznej i 
przedsiębiorstw
18) udzielanie wszelkiego rodzaju podmiotom, w tym w szczególności 
podmiotom ekonomii społecznej, podmiotom gospodarczym i osobom 
fizycznym, pomocy organizacyjnej, obywatelska, prawnej, księgowej, 
rachunkowej i finansowej;
19) udzielanie wsparcia finansowego; 
20) udzielanie wsparcia z zakresie pomocy społecznej;
21) udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej dla podmiotów, które 
w szczególności prowadzą badania nad nowymi technologiami i wyrażają 
wolę ich zastosowania oraz firm, które wprowadzają nowe rozwiązania w 
zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, z przeznaczeniem tej 
pomocy na nowe technologie, rozwiązania organizacyjne i zarządzanie;
22) promowanie i pomoc dla organizacji, przedsiębiorców i instytucji 
wspierających rozwój przedsiębiorczości, techniki, wynalazczości i 
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań 
technicznych w praktyce gospodarczej;
23) ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł 
finansowania inwestycji;
24) działanie na rzecz integracji europejskiej i współpracy z europejskimi 
instytucjami, partnerami samorządowymi oraz organizacjami 
pozarządowymi, poprzez realizację programów

Dla osiągnięcia swoich celów statutowych, Fundacja może wspierać 
działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami 
Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Funkcjonowanie Fundacji Rosa opiera się na działaniach systemowych, w ramach których w 2019 roku prowadzono projekty z 
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obszarów zdrowia i edukacji: Twoja Szkoła, Rakoobrona, Lekki Tornister, Kartka ze Szpitala, Pomagacie.pl, BohaterON – włącz 
historię!; oraz realizowano zadania publiczne: „Rakoobrona we Wrocławiu” oraz „Organizacja i realizacja działań w zakresie 
edukacji zdrowotnej, w ramach programu Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie w 2019 roku.
Podjęte w okresie sprawozdawczym działania były skuteczną realizacją założonych przez Zarząd celów związanych z rozwojem 
prowadzonych projektów. 

Twoja Szkoła
Celem prowadzonego od 2008 roku programu Twoja Szkoła jest dążenie do podniesienia warunków kształcenia dzieci i 
młodzieży szkolnej. Do zadań projektu należą w szczególności: motywowanie rodziców do działań na rzecz polepszania 
warunków kształcenia dzieci i młodzieży poprzez aktywizację i usprawnienie działalności komitetów rodzicielskich w szkołach; 
wspomaganie procesu kształcenia oraz rozwoju dzieci i młodzieży (np. finansowanie wycieczek  dydaktycznych, dodatkowych 
zajęć, kół zainteresowań, itp.); udział w budowaniu nowoczesnego warsztatu dydaktycznego i metodologicznego w szkołach (np. 
finansowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania, wzbogacanie księgozbioru, zakup sprzętu muzycznego, uzupełnianie 
sprzętu sportowego, itp.); wspomaganie pracy nauczycieli oraz administracji szkół w celu usprawnienia procesu dydaktycznego 
(np. finasowanie urządzeń́ wielofunkcyjnych, oprogramowania, licencji dostępowych do elektronicznej platformy informacyjnej 
oraz e-learningowej, itp.); mobilizowanie społeczności lokalnej wokół problemów kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży; 
kształtowanie systemu motywacyjnego dla dzieci i młodzieży (np. nagrody, dofinansowania wyjazdów, itp.).

Fundacja pomaga wyposażyć szkoły w najnowocześniejsze narzędzia, które pozwalają uczniom zdobywać wiedzę na wysokim 
poziomie oraz praktyczne umiejętności przydatne w dorosłym życiu.  Zebrane fundusze przeznaczane są na zakup sprzętu 
komputerowego, książek, tablic multimedialnych i innych pomocy dydaktycznych.
Przez cały okres trwania programu uczestniczyło w nim blisko 2000 placówek, w tym aktywnych placówek przez ostatnie lata 
jest od 250 do 300. 
Program Twoja Szkoła z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego za rok 2018 uzyskał w 2019 roku kwotę w wysokości ponad 500
 tysięcy złotych.
W 2019 roku podpisano 80 umów darowizn rzeczowych oraz pieniężnych. Łącznie w 2019 roku w ramach programu przekazano 
darowizny na kwotę blisko 500 tysięcy złotych. 
Do placówek oświatowych w ramach programu trafiły m.in. tablice interaktywne, sprzęt komputerowy, urządzenia 
wielofunkcyjne, projektory multimedialne, laptopy, książki do bibliotek, itp.

Kampania Rakoobrona
Kampania informacyjno-edukacyjna Rakoobrona jest realizowana od 2014 roku i dotyczy profilaktyki raka płuca, raka szyjki 
macicy oraz czerniaka. Podejmowane w jej ramach działania są skierowane do ogółu społeczeństwa, ze szczególnym 
uwzględnieniem młodzieży szkolnej w wieku 14-19 lat. Akcja jest prowadzona we współpracy z Fundacją Sensoria z siedzibą we 
Wrocławiu.

Podstawowym działaniem realizowanym w 2019 roku w ramach kampanii Rakoobrona i akcja UVaga – wyprzedź czerniaka! 
była działalność eventowa, obejmująca profilaktyczną ocenę znamion:
- 25 maja 2019 r. wspólnie z Dolnośląskim Odziałem NFZ zorganizowano event w samym centrum miasta Wrocław, gdzie 
przebadano 212 osób pod kątem czerniaka skóry;
- 30 lipca i 3 sierpnia 2019 r. czarny namiot kampanii Rakoobrona zawitał na wrocławskie kąpieliska w ramach akcji „Bezpieczne 
wakacje we Wrocławiu”. Łącznie 96 osób skorzystało z profilaktycznej oceny znamion za pomocą dermatoskopu. 

Kampanię Rakoobrona aktywnie wspierali wolontariusze, tworzący drużynę RKBN. W działania z zakresu promocji zdrowia i 
profilaktyki chorób w 2019 roku zaangażowani byli wolontariusze, studenci uczelni medycznych i społeczność lokalna w 
miejscach realizacji eventów profilaktycznych. W ramach rozbudowy wolontariatu w 2019 roku Fundacja kontynuowano 
współpracę ze SKN Badań Naukowych w Medycynie z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jego członkowie wsparli 
organizatorów kampanii między innymi w analizie stanu wiedzy nt. profilaktyki onkologicznej. Przedstawiciele drużyny RKBN 
brali aktywny udział w Biegu Kobiet we Wrocławiu, którego celem była promocja profilaktyki onkologicznej. 
W okresie sprawozdawczym w ramach kampanii Rakoobrona prowadzono gabinet w Gdyni, gdzie z profilaktycznej oceny 
znamion skorzystało 368 pacjentów. Działalność gabinetu była możliwa w wyniku podjętej w 2017 roku współpracy z 
Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdyni oraz Kliniką 
Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2019 r. gabinet funkcjonował od stycznia do 
końca czerwca. 

W ramach dotacji pozyskanych z Urzędu Miejskiego we Wrocławiu prowadzono  przez cały wrzesień gabinet Rakoobrony oraz 
realizowano zajęcia z profilaktyki onkologicznej we wrocławskich szkołach w okresie kwiecień-grudzień 2019. 

Dotacja nr D/WCRS/19A/147/2019 pn. „Rakoobrona we Wrocławiu”

Zadanie polegało na organizacji eventu prozdrowotnego w ramach Tygodnia Zintegrowanej Profilaktyki – wydarzenia 
partnerskiego Wrocławskich Dni Promocji Zdrowia - oraz prowadzeniu profilaktycznego gabinetu Rakoobrony. 
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W ramach projektu wyedukowano 193 osoby pod kątem profilaktyki onkologicznej, a tym 58 osób podczas eventu 12 września 
br. oraz 135 osób w gabinecie Rakoobrony we Wrocławiu. Ponadto przeprowadzono badanie ankietowe nt. profilaktyki 
czerniaka wśród 73 osób.
Dnia 12.09.2019 r. zorganizowany został event edukacyjny, podczas którego na uczestników czekali edukatorzy zdrowotni, 
którzy sprawdzali stan wiedzy nt. profilaktyki czerniaka, edukowali w zakresie diety antynowotworowej oraz dystrybuowali 
materiały edukacyjne dot. profilaktyki czerniaka, a także gadżety edukacyjne (lusterka do comiesięcznej samokontroli znamion). 
Przygotowany został kącik edukacyjny dla dzieci. Wydarzenie miało charakter otwarty i było dedykowane dla mieszkańców 
Wrocławia. 
Bezpłatny gabinet Rakoobrony we Wrocławiu prowadzony był w ramach obchodów Wrocławskich Dni Promocji Zdrowia. W 
gabinecie można było skorzystać z indywidualnych warsztatów z profilaktyki czerniaka. Chętni uczestnicy otrzymali materiały 
edukacyjne oraz gadżety związane z profilaktyką onkologiczną. Z profilaktycznej oceny znamion połączonej z edukacją 
zdrowotną skorzystało 135 osób, z czego u 6 osób wykryto znamiona wymagające wycięcia i konsultacji u specjalisty.
Informacje o projekcie Rakoobrona we Wrocławiu udostępnione były na stronie www.rakoobrona.pl oraz www.fundacjarosa.pl, 
a także na Fanpage kampanii Rakoobrona i akcji UVaga-wyprzedź czerniaka!.

Rakoobrona we wrocławskich szkołach w ramach dotacji  nr D/WZD/ 2336/1/2019 pn. „Organizacja i realizacja działań w 
zakresie edukacji zdrowotnej, w ramach programu Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie w 2019 roku”

Projekt Rakoobrona we wrocławskich szkołach trwał od kwietnia do grudnia 2019 r. Opracowano regulamin, formularz 
zgłoszeniowy dla placówek edukacyjnych, wzór sprawozdania dla koordynatorów ds. promocji zdrowia. Do projektu przystąpiło 
28 szkół, które zgłosiły do udziału ponad 3000 uczniów. Na potrzeby kampanii przygotowano: ulotki i plakat edukacyjny, 
prezentacje dla nauczycieli i dla uczniów oraz gadżety. Do koordynatorów zostały wysłane pakiety edukacyjne. Koordynator 
kampanii udzielał wsparcia przy realizacji projektu Rakoobrona we wrocławskich szkołach. Na podstawie sprawozdań wybrano 2
 zwycięskie placówki, gdzie zorganizowane zostały eventy edukacyjne dla społeczności lokalnej połączone z indywidualnymi 
warsztatami z zakresu profilaktyki czerniaka, które prowadzone były przez dermatologa z użyciem dermatoskopu. W szkołach 
odbyły się wykłady z profilaktyki nowotworów skóry, warsztaty z dietoprofilaktyki chorób cywilizacyjnych i profilaktyki 
uzależnień (uzależnienie od tytoniu i wpływ na rozwój raka płuca). Na potrzeby warsztatów z dietoprofilaktyki zostały 
opracowane 3 przykładowe jadłospisy, natomiast uczestnicy indywidualnych warsztatów z profilaktyki czerniaka otrzymali 
lusterka do samoobserwacji swojego ciała. W wykładach z profilaktyki nowotworów skóry wzięło udział blisko 70 osób. Z 
indywidualnych warsztatów z profilaktyki czerniaka połączonych z profilaktyczną oceną znamion za pomocą dermatoskopu 
skorzystało 180 osób. W warsztatach z dietoprofilaktyki wzięło udział 69 osób, w warsztatach z profilaktyki uzależnień dla 
rodziców i nauczycieli - 33 osoby, natomiast w warsztatach z profilaktyki uzależnień dla młodzieży - 62 uczniów. Harmonogramy 
eventów w poszczególnych szkołach były do pobrania na stronie www.fundacjarosa.pl. Koordynatorzy i dyrekcja poszczególnych 
placówek zaprosiły do udziału w eventach rodziców. Dodatkowo wyróżniona została gra planszowa „Wyścig ku zdrowiu”, którą 
opracował wraz z rodziną uczeń klasy VII. Wszystkie placówki oraz koordynatorzy biorący udział w projekcie otrzymali certyfikaty 
potwierdzające ich udział w kampanii.
Celem akcji było budowanie świadomości prozdrowotnej, poprawienie zdrowia wśród młodych ludzi poprzez promowanie 
profilaktyki onkologicznej oraz zaktywizowanie uczniów do realizacji inicjatyw lokalnych w zakresie promocji zdrowia i 
profilaktyki chorób.

Kampania Lekki Tornister
Lekki Tornister jest ogólnopolską kampanią informacyjno-edukacyjną skierowaną do uczniów klas 0–III szkół podstawowych, ich 
rodziców i opiekunów, nauczycieli, instytucji publicznych, mediów i ogółu społeczeństwa. Prowadzony od 2011 roku program 
porusza kwestię profilaktyki wad postawy. Fundacja Rosa chce zwrócić uwagę społeczeństwa na niezmieniający się problem 
przeciążonych plecaków oraz zmniejszyć jego skalę w przyszłości. 
Projekt zakłada diagnozowanie problemu w formie badań oraz wsparcie dla szkół podstawowych poprzez wdrożenie programu 
edukacyjnego z zakresu profilaktyki pierwszorzędowych wad postawy, motywowanie uczniów do prawidłowego 
i zdrowego trybu życia, jak również zwrócenie uwagi dzieciom, ich rodzicom, opiekunom i nauczycielom na problem 
przeciążonych plecaków będących przyczyną powstawania wad postawy. Do kluczowych elementów programu należą: lekcje w 
szkołach, spotkania edukacyjne oraz akcja ważenia plecaków. Do tej pory odbyło się pięć ogólnopolskich edycji projektu.
Dzięki dotacji pozyskanej z Urzędu Miejskiego we Wrocławiu realizowano lekcje z profilaktyki wad postawy w przedszkolach i 
szkołach.

Lekki Tornister we wrocławskich przedszkolach i szkołach w ramach dotacji  nr D/WZD/ 2336/1/2019 pn. „Organizacja i 
realizacja działań w zakresie edukacji zdrowotnej, w ramach programu Wrocławskiej Sieci Przedszkoli 
i Szkół Promujących Zdrowie w 2019 roku”
Projekt trwał od kwietnia do grudnia 2019 r. W ramach projektu opracowano regulamin, formularz zgłoszeniowy, wzór 
sprawozdania dla koordynatorów ds. promocji zdrowia. W czerwcu prowadzony był nabór do wrocławskiej edycji projektu. Do 
projektu przystąpiły 42 placówki, które zgłosiły ponad 5000 uczniów do udziału w kampanii. Na potrzeby kampanii w sierpniu 
przygotowano m.in.: karty pracy dla dzieci, prezentacje dla nauczycieli oraz plakaty i ulotki edukacyjne dopasowane do grupy 
odbiorców, a także gadżety. Do koordynatorów zostały wysłane pakiety edukacyjne. Na podstawie sprawozdań wybrano 3 
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zwycięskie placówki, w których zorganizowane zostały eventy edukacyjne dla społeczności lokalnej połączone z akcją ważenia 
tomistów, zajęciami ruchowymi „Zdrowy kręgosłup” oraz wykładem edukacyjnym na temat profilaktyki wad postawy. 
Uczniowie otrzymali linijki, plany lekcji, a także wyniki z akcji ważenia plecaków z materiałami edukacyjnymi dla rodziców. 
W eventach, podczas których nastąpiło wręczenie certyfikatów oraz przeprowadzono edukację zdrowotną, wzięły udział 182 
osoby. Zważono plecaki 148 uczniów, a co za tym idzie blisko 150 rodziców otrzymało wyniki z ważenia tornistrów i zalecenia 
dotyczące profilaktyki wad postawy u ich dzieci. W wykładach wzięły udział 33 osoby, a w zajęciach zdrowy kręgosłup łącznie 73
 osoby. Harmonogramy eventów w poszczególnych szkołach były do pobrania na stronie www.fundacjarosa.pl. Koordynatorzy i 
dyrekcja poszczególnych placówek zaprosiły do udziału w eventach rodziców. Wszystkie placówki oraz koordynatorzy biorący 
udział w projekcie otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w projekcie. Celem działań było budowanie świadomości 
prozdrowotnej z zakresu profilaktyki wad postawy, motywowanie uczniów do prawidłowego i zdrowego trybu życia, jak również 
zwrócenie uwagi uczniom, ich rodzicom, opiekunom i nauczycielom na problem przeciążonych plecaków będących przyczyną 
wad postawy.

Dotacja  nr D/WZD/2336/1/2019 pn. „Organizacja i realizacja działań w zakresie edukacji zdrowotnej, w ramach programu 
Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie w 2019 roku”

Celem głównym zadania publicznego była poprawa zdrowia i bezpieczeństwa społeczności przedszkolnych oraz szkolnych 
poprzez realizację w ramach Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie kampanii, konkursów i wydarzeń w 
zakresie promocji zdrowia oraz profilaktyki chorób  i uzależnień. Cel został zrealizowany poprzez organizację konkursu dla 
koordynatorów ds. promocji zdrowia, w ramach którego zorganizowanych zostało 17 międzyszkolnych/międzyprzedszkolnych 
projektów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób. Przeprowadzono dwie kampanie z zakresu promocji zdrowego stylu 
życia, tj. Lekki Tornister (profilaktyka wad postawy dla przedszkoli i szkół podstawowych) oraz Rakoobrona we Wrocławiu 
(profilaktyka onkologiczna, profilaktyka uzależnień i dietoprofilaktyka) a także zorganizowano 11 szkoleń dla koordynatorów i 
społeczności szkolnych. Ponadto zatrudnionych zostało 4 doradców ds. promocji zdrowia oraz zorganizowano 14 spotkań 
szkoleniowych połączonych z konsultacjami dla poszczególnych grup (przedszkoli, szkół podstawowych, placówek specjalnych 
oraz szkół ponadpodstawowych), podczas których łączna liczba uczestników wyniosła 201. Dodatkowo przeprowadzono ponad 
dwadzieścia wizytacji w placówkach należących do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. 
Poniżej informacje dot. 17 zrealizowanych wydarzeń:
 - 8 wydarzeń dla przedszkoli: 
a) "Łasuchowo, ale zdrowo" - kreatywne spotkanie dla intendentów i szefów kuchni. Do projektu zgłosiło się 26 przedszkoli, a 
udział w wydarzeniu wzięło 40 osób. Placówki zaprezentowały smaczne, zdrowe i wartościowe potrawy, które na co dzień 
podawane są w przedszkolach będących w Sieci. Można było spróbować pesto z pokrzywy, pesto z czerwonej fasoli, chipsa z 
cukinii, różnego rodzaju pasztety warzywne czy zdrowe wersje lodów. Podczas spotkania intendentki i szefowie kuchni 
wymieniali się przepisami. Wszystkie potrawy zostały docenione i nagrodzone (dyplomy, statuetki oraz nagrody kuchenne). 
Dietetyk wygłosił wykład dotyczący roli śniadania w codziennym funkcjonowaniu. W spotkaniu wzięli udział intendenci, szefowie 
kuchni, dyrektorzy przedszkoli, przedstawiciele Departamentu Edukacji oraz Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM 
Wrocławia. 
b) VIII Spartakiada w Tajemniczym Ogrodzie - olimpiada sportowa dla dzielnicy Sępolno. W wydarzeniu wzięło udział 81 
uczniów z 6 przedszkoli. Na terenie ogrodu jednego z przedszkoli przygotowano 7 stacji z konkurencjami. Przy każdej z nich 
dzieci miały do wykonania inne zadanie, np. „slalom z przeszkodami”, „woreczek na głowie” czy „ścieżka sensoryczna”. Każde 
przedszkole biorące udział w wydarzeniu otrzymało dyplom, statuetkę oraz pakiet gadżetów sportowych. 
c) XI edycja konkursu plastycznego "Ekologia i zdrowie wokół nas" - w wydarzeniu wzięło udział 45 dzieci z 15 przedszkoli. Finał 
konkursu miał miejsce podczas Festiwalu Zdrowia dzielnicy Fabryczna. Uczestnicy otrzymali książki i gry edukacyjne oraz 
dyplomy. 
d) Spartakiada przedszkoli promujących zdrowie - olimpiada sportowa dla dzielnicy Śródmieście. W wydarzeniu wzięło udział 60
 dzieci z 5 przedszkoli. Wśród konkurencji dla najmłodszych był  m.in.: bieg z piłką slalomem i rzut do kosza, spacer w płetwach 
po torze, skoki w workach i spacer na szczudłach. Każde przedszkole biorące udział 
w wydarzeniu otrzymało dyplom, puchar oraz pakiet gadżetów sportowych, a na szyjach dzieci zawisły medale. 
e) IX Wystawa prac plastycznych "Żyj zdrowo" - w projekcie wzięło udział 42 uczestników z 17 przedszkoli. Dodatkowo podczas 
wydarzenia dzieci wzięły udział w przedstawieniu. Podczas finałowego spotkania wręczono zwycięzcom pamiątkowe dyplomy 
oraz nagrody książkowe. 
f) Konkurs plastyczny pn. "Zdrowie naszym skarbem" - wprojekcie wzięło udział 22 uczniów z 12 przedszkoli. Laureaci 
wyróżnieni w konkursie wzięli udział w uroczystym podsumowanie projektu. Wspólnego świętowanie obejmowało  zabawy 
integracyjne, zdrowy poczęstunek oraz wręczenie nagród. Na zakończenie wszyscy obejrzeli spektakl pt. „Wtorek Niesforek i 
reszta tygodnia” wystawiony przez teatrzyk Kropa, który zachęcał do uprawiania różnych dyscyplin sportowych i czerpania 
radości z aktywności fizycznej. 
g) Festiwal Zdrowia - największe wydarzenie dla przedszkoli. W wydarzeniu wzięło udział 67 przedszkoli, 800 dzieci i ok. 80 
nauczycieli. Przebieg festiwalu był różny w każdej z dzielnic, np. organizowane były potyczki sportowe, odbył się festiwal zdrowej 
piosenki. Przedszkola otrzymały okolicznościowe dyplomy i statuetki, a dzieci nagrody. 
h) Konkurs plastyczny "Jak wygląda Życzliwek?" - konkurs był dedykowany dla przeszkoli z dzielnicy Psie-Pole. Udział w nim 
wzięło 19 dzieci z 7 przedszkoli. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale oraz nagrody. 
- 4 wydarzenia dla szkół podstawowych: 
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a) XII Międzyszkolny Konkurs Graficzno-Plastyczny z promocji zdrowia pod hasłem "Przepis na zdrowie" dla klas III-VI - w 
konkursie wzięło udział 40 uczniów z 8 szkół oraz 12 nauczycieli. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i 
upominki oraz nagrody. 
b) VI Turniej wiedzy o komunikacji miejskiej pod hasłem "Szybko, bezpiecznie i ekologicznie we Wrocławiu" - w turnieju wzięło 
udział 14 uczniów z 7 szkół. Celem turnieju było poznanie historii MPK, sprawdzenie znajomości przepisów i regulaminu 
komunikacji miejskiej, zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, odkrywanie zabytków oraz ciekawych miejsc we Wrocławiu, a 
także zweryfikowanie umiejętności wyszukiwania połączeń komunikacji miejskiej. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz 
nagrody. 
c) XI Międzyszkolne Warsztaty Promocji Zdrowia pod hasłem "Bądź przyjacielem swojego zdrowia" - w interaktywnych 
warsztatach wzięło udział 18 uczniów z 7 szkół. Każdy uczestnik otrzymał koszulki, nagrody i dyplomy. 
d) Konkurs "Więcej wiem, zdrowo jem. Little Chef" - w wydarzeniu wzięło udział 26 uczniów z 11 szkół oraz 10 opiekunów. 
Uczestnicy konkursu reprezentowali bardzo wysoki poziom, potrafili wykorzystać zdobytą wiedzę na temat żywności i 
aktywności ruchowej, dlatego też nie wyłoniono laureata. Wszyscy zostali zwycięzcami oraz otrzymali nagrody. 
- 3 wydarzenia dla szkół specjalnych: 
a) Turniej wiedzy "Zdrowo Jemy, Nie Tyjemy" - w projekcie wzięło udział 65 uczniów z 6 szkół oraz 5 nauczycieli w jury. Podczas 
turnieju było smacznie, zdrowo i merytorycznie, a wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody. Nie zabrakło wspólnej 
degustacji zdrowych posiłków. 
b) Przegląd zespołów muzycznych i wokalnych "Ekologiczna nutka" połączony z konkursem plastycznym "Dziecięce porady jak 
segregować odpady" – w przeglądzie wzięło udział 10 uczniów z 6 placówek, a w konkursie 30 uczestników z 6 placówek. 
Podczas wydarzenia zaprezentowano prace dotyczące segregacji odpadów, recyklingu, zasady „zero waste” a rozbrzmiewały 
ekologiczne utwory. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. 
c) Turniej wiedzy "AIDS może dopaść każdego" - w projekcie wzięło udział 30 wychowanków z 5 placówek. Po podsumowaniu 
wyników nastąpiło uroczyste rozdanie nagród, dyplomów oraz wyróżnień dla wszystkich uczestników konkursu. 
- 2 wydarzenia organizowane przez szkoły ponadpodstawowe: 
a) Wrocławski Konkurs Pierwszej Pomocy dedykowany szkołom ponadpodstawowym i podstawowym - w projekcie wzięło 
udział 55 uczniów ze szkół ponadpodstawowych oraz 14 uczniów z 3 szkół podstawowych, a także 6 sędziów. Uczestnicy 
konkursu wykazali się wiedzą, chęcią udzielania wsparcia drugiemu człowiekowi oraz umiejętnościami korzystania z 
przedmiotów niezbędnych do niesienia pierwszej pomocy przedmedycznej. Przygotowane scenki pokazały, że liczy się każda 
minuta, a reagowanie na sytuacje zagrażające życiu lub zdrowiu jest bardzo istotne. Wszyscy uczniowie doskonale poradzili 
sobie z emocjami oraz poszczególnymi przypadkami. Komisja konkursowa przyznała uczestnikom cenne nagrody oraz dyplomy. 
b) Konkurs "Krew-Komórki-Szpik to Życie" dla szkół ponadpodstawowych i podstawowych – w projekcie wzięło udział 11 
placówek, z których wpłynęło 98 prac uczniów. Podczas finału uczestnicy wysłuchali wykład nt. krwiodawstwa oraz wręczono 
nagrody i dyplomy w kategorii - plakat, zakładka, slogan i prezentacja multimedialna.

W 11 szkoleniach prowadzonych w ramach programu wzięło udział 204 uczestników. Warsztaty dot. zdrowego żywienia, 
profilaktyki uzależnień, cyberprzemocy, aktywnych metod nauczania, terapii tańcem czy wypalenia zawodowego.
Przebieg kampanii Rakoobrona i Lekki Tornister w placówkach edukacyjnych opisano powyżej. 

Łącznie w 17 wydarzeniach organizowanych przez koordynatorów ds. promocji zdrowia i 2 kampaniach Lekki Tornister i 
Rakoobrona – wzięło udział ok. 10 000 osób. 

Kartka ze Szpitala
Projekt polega na organizacji zajęć plastycznych dla dzieci i młodzieży przebywających z powodu choroby w szpitalach/uczących 
się w szkołach przyszpitalnych. Pacjenci pod opieką pedagoga wykonują według własnego pomysłu kartki, w których redagują 
pozdrowienia i opisują swoje przeżycia. Celem warsztatów plastycznych jest złagodzenie stresu i wzmocnienie więzi dzieci z 
najbliższymi, a także rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej.
W 2019 roku – w ramach ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię! i projektu BohaterON w Twojej Szkole – w 
szkołach szpitalnych, przyszpitalnych i sanatoryjnych zrealizowano VI edycję „Kartki dla Powstańca”. Uczestnicy otrzymali 
materiały do przygotowania kartek nawiązujących do tematyki patriotycznej. Prace plastyczne stanowiły symboliczny gest 
pamięci o uczestnikach Powstania i wyraz wdzięczności za ich poświęcenie dla Ojczyzny. Wszystkie placówki biorące udział w 
projekcie miały niepowtarzalną okazję nawiązania międzypokoleniowego dialogu z uczestnikami Powstania Warszawskiego. Była 
to również szansa do zdobycia nagród rzeczowych (materiały plastyczne) w konkursie na najładniejsze laurki (laureatów w 
głosowaniu na Facebooku wybrali internauci). 
Łącznie projekcie wzięło udział 30 placówek. Podczas warsztatów dzieci ponad 4000 kartek-laurek dla Powstańców.

Pomagacie.pl
Pomagacie.pl jest platformą, gdzie każdy  kto szuka pomocy, może zbierać środki na cele tj. leczenie, rehabilitacja czy poprawa 
warunków socjalno-bytowych. Program powstał w 2017 roku. Celem Fundacji było stworzenie platformy, na której osoba 
potrzebująca – dzięki nieograniczonym czasowo zbiórkom – otrzyma stałe wsparcie finansowe zapewniające komfort w obliczu 
pokonywania codziennych trudności.
Każdy podopieczny Pomagacie.pl posiada własne subkonto, czyli dedykowane miejsce, w którym w bezpieczny sposób gromadzi 
zebrane środki. Można go wesprzeć, wpłacając darowiznę za pośrednictwem Internetu, wykonując przelew tradycyjny bądź 
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przekazując 1% swojego podatku. Podopieczny posiada swoją indywidualną witrynę, gdzie przedstawia swoją historię i 
publikuje zdjęcia, a także – w panelu informacyjnym – ma dostęp do danych statystycznych swojego konta, gdzie może 
sprawdzić m.in. ile środków zostało zgromadzonych na jego koncie oraz ile osób odwiedziło daną stronę.
Poprzez projekt pomagacie.pl podopieczni z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego za rok 2018 zebrali w 2019 roku kwotę 
prawie 100 tysięcy zł. Dodatkowo, za pośrednictwem portalu operatora płatności internetowych, darczyńcy zasilali 
darowiznami wybrane przez siebie subkonta podopiecznych pomagacie.pl. 

Od początku funkcjonowania projektu zainicjowano blisko 50 zbiórek. Refundacje na rzecz podopiecznych dotyczyły 
finansowania turnusów rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, środków higienicznych oraz leków czy dodatkowych 
zajęć edukacyjnych.
Kampania BohaterON – włącz historię! 
BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania 
Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Prowadzona od 2016 roku akcja edukuje Polaków, bazując na 
indywidualnych historiach uczestników walk o stolicę, wzmacnia poczucie tożsamości narodowej, krzewi postawy patriotyczne 
oraz buduje wrażliwość społeczną. Fundacja Rosa współorganizuje tę akcję z Fundacją Sensoria, a ich działaniom przyświeca 
hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc. 

W 2019 roku projekt składał się z czterech obszarów działań – akcji wysyłania kartek do Powstańców, działań edukacyjnych dla 
uczniów i nauczycieli, świadczenia pomocy bezpośredniej bohaterom walk o stolicę oraz Nagrody BohaterONy 2019 im. 
Powstańców Warszawskich.

W pierwszym półroczu okresu sprawozdawczego pracownicy Fundacji Rosa – z pomocą wolontariuszy – zajmowali się 
segregowaniem kartek i listów wysłanych do Powstańców Warszawskich w ramach III edycji akcji realizowanej w 2018 r., ich 
pakowaniem oraz wysyłką do bohaterów mieszkających w Polsce i za granicą. Odwiedziliśmy też zaprzyjaźnionych Powstańców, 
by osobiście wręczyć im przesyłki. W dołączonym do paczek liście od zespołu kampanii uczestnicy walk o stolicę zostali 
poinformowani o możliwości otrzymania od organizacji znaczków, pocztówek i kopert w celu udzielenia odpowiedzi na 
otrzymaną korespondencję, a także o możliwości uzyskania wsparcia finansowego w związku z realizowanymi w ramach 
kampanii BohaterON działaniami pomocowymi.

W drugiej połowie 2019 roku rozpoczęły się intensywne przygotowania do startu czwartej edycji projektu. Główne działania 
promocyjno-informacyjne kampanii trwały od 1 sierpnia do 2 października.
W ramach IV edycji kampanii zrealizowano m.in. akcję wysyłania kartek do Powstańców Warszawskich, która trwała od 1 
sierpnia do 2 października 2019 roku – w symbolicznym czasie pamięci o Powstaniu Warszawskim. W odróżnieniu od ubiegłych 
lat, w 2019 roku organizatorzy kampanii nie drukowali i nie dystrybuowali dedykowanych akcji pocztówek. Zaoszczędzone na 
druku środki zostały przeznaczone na pomoc bohaterom walk o stolicę. Kartkę można było wykonać samodzielnie. Uczestnicy 
akcji pisali listy, tworzyli laurki oraz wiersze. Dodatkowo była również możliwość wysyłki kartki online (z limitem 25 słów – tylu, 
ile używano w korespondencji wysyłanej pocztą polową podczas Powstania Warszawskiego) za pośrednictwem strony 
internetowej kampanii (www.bohateron.pl). Wypełnione za pośrednictwem strony internetowej pocztówki zostały 
wydrukowane i w formie tradycyjnej trafiły do adresatów. Wzorem lat ubiegłych biało-czerwone kartki własnoręcznie wykonali 
uczniowie szkół przyszpitalnych oraz mali pacjenci szpitalnych oddziałów dziecięcych z całej Polski.
Mimo zmiany formuły i braku produkcji bezpłatnych kartek BohaterON, akcja wysyłania kartek do Powstańców – podobnie jak 
w latach ubiegłych - cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Łącznie w 2019 roku wysłano 317 307 kartek, listów i laurek.

Ważny element kampanii stanowi edukacja. Dlatego też organizatorzy po raz czwarty zaprosili  placówki edukacyjne kształcące 
dzieci i młodzież w wieku 5-19 lat, w tym przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, hufce pracy i harcerstwo do 
udziału w projekcie BohaterON w Twojej Szkole. Odbywał się on pod patronatem merytorycznym Instytutu Pamięci Narodowej i 
wzięło w nim udział 340 tys. uczniów z blisko 4 tys. szkół.
W ramach projektu nauczyciele do końca października 2019 r. mieli za zadanie przeprowadzić zajęcia dotyczące Powstania 
Warszawskiego oraz wraz z uczniami przygotować i wypisać kartki do uczestników walk o stolicę. W przeciwieństwie do 
poprzednich lat, organizatorzy nie udostępnili uczestnikom bezpłatnych, dedykowanych akcji kartek, a zaoszczędzone na ich 
produkcji środki przeznaczyli na realizację działań pomocowych skierowanych do Powstańców Warszawskich.
Rekrutacja do projektu trwała do 2 października. Podstawą uczestnictwa w akcji i otrzymania materiałów było przesłanie 
poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.BohaterON.pl.  
W pakiecie edukacyjnym dla nauczycieli znajdowały się m.in. scenariusze zajęć dla uczniów zerówek i szkół podstawowych, 
starszych szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, zeszyty ćwiczeń, komiks z otwartym zakończeniem oraz quiz o 
Powstaniu Warszawskim. 

Ponadto, w październiku w Warszawie odbyło się weekendowe seminarium dla nauczycieli. Spośród blisko 130 zgłoszeń, na 
podstawie informacji podanych w formularzach zgłoszeniowych, organizatorzy wybrali 25 nauczycieli i edukatorów, którzy w 
szczególny sposób wyróżnili się zaangażowaniem w realizację projektów promujących historię Polski XX wieku, swoje działania 
kierując zarówno do uczniów, jak i społeczności lokalnej. Nagrodą był udział w bezpłatnym szkoleniu realizowanym wspólnie z 
Instytutem Pamięci Narodowej.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Pierwszego dnia seminarium uczestnicy zwiedzili wystawę “Cele bezpieki – ekspozycja Muzeum Powstania Warszawskiego”, 
Muzeum Więzienia Pawiak i Cmentarz Wojskowy na Powązkach. W kolejnych dniach wzięli m.in. udział w warsztacie z kamerą, 
poznali aktywne metody nauczania historii oraz dowiedzieli się, jak korzystać ze źródeł historycznych i wykorzystywać historię 
mówioną w pracy nauczyciela. Każdy uczestnik seminarium otrzymał certyfikat potwierdzający zdobyte kompetencje.

W ramach IV edycji kampanii zrealizowano nowe działanie – Nagrodę BohaterONy 2019 im. Powstańców Warszawskich, która 
została ustanowiona w celu wyróżnienia osób, firm i instytucji, które w szczególny sposób promowały wiedzę o historii Polski XX 
wieku (lata 1918-1989) oraz edukację historyczno-patriotyczną w 2018 roku. Laureatów Nagrody wybrała Kapituła składająca 
się z przedstawicieli polskiego rządu, historyków, osób publicznych, przedstawicieli środowisk kombatanckich oraz 
ambasadorów kampanii BohaterON – włącz historię!; a także internauci – w głosowaniu online za pośrednictwem strony 
www.bohateron.pl. Łącznie nagrodzono 22 osoby, firmy i instytucje w 7 kategoriach (dziennikarz, firma, instytucja, nauczyciel, 
organizacja non-profit, osoba publiczna i pasjonat). Do Nagrody zgłoszono blisko 200 kandydatur. Ogłoszenie wyników nastąpiło 
podczas uroczystej gali, która odbyła się 16 października 2019 roku w Teatrze Narodowym w Warszawie. W wydarzeniu 
uczestniczyło ponad 500 gości. Oprócz ogłoszenia wyników i przyznania statuetek, podczas części oficjalnej na ręce obecnych 
podczas uroczystości bohaterów walk o stolicę przekazano kartki, listy i laurki wysłane do nich w ramach IV edycji kampanii 
BohaterON – włącz historię!. Wydarzenie uświetnił koncert Janusza Radka z zespołem.
Gala Nagrody BohaterONy 2019 im. Powstańców Warszawskich została objęta Patronatem Narodowym Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.
W ramach realizowanych przez cały 2019 rok działań pomocowych zespół kampanii – wraz z wolontariuszami – wspierał 
uczestników walk o stolicę w codziennych obowiązkach, koordynował pomoc medyczną, a także oferował pomoc materialną. W 
okresie sprawozdawczym na portalu zrzutka.pl z sukcesem przeprowadzono dwie zbiórki pieniędzy na realizację indywidualnych 
potrzeb Powstańców: wymianę okien przed zimą w mieszkaniu Powstańca Warszawskiego (5 440 zł) oraz sfinansowanie 
ciepłych obiadów z dowozem do domu przez cały 2020 rok dla Powstańców będących pod opieką Fundacji (51 000 zł). 
Wolontariusze kampanii pomagali Powstańcom Warszawskim w udzieleniu odpowiedzi na kartki i listy otrzymane w poprzedniej 
edycji akcji, dotarciu na uroczystości związane z obchodami 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego (we Wrocławiu i w 
Warszawie) czy pielęgnacji grobów bliskich. W 2019 roku Fundacja Rosa pozostawała również w stałym kontakcie z 
uczestnikami Powstania Warszawskiego mieszkającymi obecnie we Wrocławiu i okolicach, m.in. pomagając w organizacji ich 
cyklicznych spotkań we wrocławskim Klubie Muzyki i Literatury.

Organizatorzy kampanii realizowali również spotkania Powstańców Warszawskich z uczniami, m.in. w szkołach w Poznaniu, 
Wrocławiu i Lubinie.

Partnerami Strategicznymi IV edycji projektu byli PKN ORLEN oraz Narodowy Bank Polski. Partnerami kampanii byli: Muzeum 
Powstania Warszawskiego, Instytut Pamięci Narodowej, Fundacja PZU, Poczta Polska, Totalizator Sportowy – właściciel marki 
LOTTO, Polskie Line Lotnicze LOT, POLREGIO, Polska Grupa Energetyczna, Platige Image, Polskie Radio oraz Telewizja Polska S.A.

Zgodę na udział w Komitecie Honorowym przedsięwzięcia wyrazili: Marszałek Senatu, Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Obrony Narodowej, Minister Spraw Zagranicznych, Minister 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Minister Edukacji Narodowej, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, 
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, Zastępca Dyrektora Archiwum Akt Nowych ds. informacji naukowej, udostępniania i 
archiwów społecznych, Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, Dyrektor Muzeum Historii Polski, Dyrektor Muzeum II 
Wojny Światowej, Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie i Prezes Zarządu 
Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

W promocję kampanii włączyli się znani polscy aktorzy: Magdalena Różczka, Agnieszka Więdłocha, Antoni Pawlicki, Maciej 
Zakościelny i Maciej Musiał, którzy wystąpili w dwóch nowych spotach (jeden promował akcję wysyłania kartek do Powstańców, 
drugi – Nagrodę BohaterONy) i byli obecni na materiałach graficznych (plakaty). Spoty były emitowane – w ramach czasu 
antenowego dla OPP – w kanałach Telewizji Polskiej.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

30000000

8000

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ochrona i promocja zdrowia

Pozostała działalność w zakresie opieki 
zdrowotnej, gdzie indziej nieklasyfikowana
Fundacja Rosa w 2019 r. w zakresie opieki 
zdrowotnej prowadziła akcje profilaktyczne 
dotyczące: przeciwdziałania powstawaniu wad 
postawy wśród najmłodszych uczniów szkół 
podstawowych w ramach programu Lekki 
Tornister oraz profilaktyki raka płuca, raka szyjki 
macicy i czerniaka w ramach kampanii 
informacyjno-edukacyjnej Rakoobrona. Fundacja 
prowadziła działania informacyjne oraz 
umożliwiała odbiorcom kampanii skorzystanie z 
bezpłatnych badań profilaktycznych. Obie 
kampanie realizowane były także poprzez 
zadanie publiczne  w ramach Wrocławskiej Sieci 
Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie mające 
na celu poprawę zdrowia i bezpieczeństwa 
społeczności przedszkolnych oraz szkolnych 
poprzez realizację kampanii, konkursów i 
wydarzeń w zakresie promocji zdrowia oraz 
profilaktyki chorób  i uzależnień.

86.90 E 309 753,35 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Działalność wspomagająca edukację
Fundacja w ramach programu Twoja Szkoła z 
wpłat pozyskanych z 1% podatku 
przekazywanego corocznie przez podatników 
wybranym OPP pomaga wyposażyć szkoły w 
nowoczesne narzędzia, sprzęty, 
oprogramowania, etc., które pozwalają uczniom 
zdobywać wiedzę na wysokim poziomie oraz 
praktyczne umiejętności przydatne w dorosłym 
życiu. W ramach projektu Kartka ze Szpitala 
prowadzone są zajęcia z zakresu edukacyjno-
terapeutycznego. W szkołach przyszpitalnych 
mali pacjenci, pod opieką nauczycieli i 
wychowawców, wykonują własnoręcznie kartki, 
które mogą wysyłać do bliskich.  Aby 
podtrzymywać i upowszechniać tradycję 
narodową, pielęgnować polskość oraz rozwój 
świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej Fundacja prowadziła w 2019 r. 
ogólnopolską kampanię BohaterON - włącz 
historię! Każdy Polak mógł wysłać kartki z 
życzeniami do Powstańców Warszawskich i 
poznać indywidualne historie bohaterów walk o 
stolicę. Dla nauczycieli szkół 
ponadpodstawowych prowadzono seminaria 
uczące wykorzystywania w nauczaniu metod 
edukacji pozaformalnej.

85.60 Z 756 792,14 zł

3

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób

Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, 
gdzie indziej niesklasyfikowana. Fundacja Rosa 
poprzez platformę pomagacie.pl prowadzi od 
2017 roku działania z zakresu pomocy społecznej 
na rzecz osób potrzebujących, chorych i 
niepełnosprawnych. Zebrane środki podopieczni 
wykorzystują na pokrycie kosztów leczenia, 
rehabilitacji, wizyt lekarskich, zakupu leków, 
środków medycznych i pielęgnacyjnych, 
opłacenia turnusów rehabilitacyjnych itd. Środki 
pochodzą z darowizn otrzymanych za 
pośrednictwem Internetu lub przelewu 
tradycyjnego, a także z przekazywanego 1% 
podatku.

88.99 Z 453 200,54 zł
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1 136 371,54 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 159 945,25 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 1 455 585,84 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 418 113,76 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 36 170,86 zł

e) pozostałe przychody 1 301,22 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 33 176,97 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

159 945,25 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

24 454,01 zł

8 722,96 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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2.4. Z innych źródeł 126 092,08 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -1 503 835,73 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 2 698 126,02 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 2 767 669,13 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 3 094 232,67 zł 2 767 669,13 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

2 921 949,49 zł 2 616 305,35 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

19 689,32 zł

151 363,78 zł

1 230,08 zł 0,00 zł

1 TWOJA SZKOŁA 340 992,82 zł

2 POMAGACIE.PL 379 957,01 zł

3 LEKKI TORNISTER 180 295,72 zł

4 BOHATERON 415 799,32 zł

1 TWOJA SZKOŁA 340 992,82 zł

2 POMAGACIE.PL 379 957,01 zł

151 363,78 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

3 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,67 etatów

50 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

248 565,25 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

2 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

2 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 542 405,69 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

542 405,69 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

6 685,58 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

2 746,63 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

623,05 zł

20 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

52 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

52 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

20 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

64 797,17 zł

49 894,83 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 14 902,34 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 477 608,52 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 542 405,69 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

13 467,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

2 762,73 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Wyjaśnienie do pozycji IV 8 i 11 - kwoty zawierają 
wynagrodzenie i rozliczenie nieujętego w latach 
poprzednich wielomiesięcznego ubezpieczenia na życie

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 „Rakoobrona we 
Wrocławiu”

Organizacja Eventu 
prozdrowotnego oraz gabinetu 
oferującego bezpłatne badanie 
znamion pod kątem czerniaka 
skóry

Gmina Wrocław 10 000,00 zł

2 „Organizacja i realizacja 
działań w zakresie edukacji 
zdrowotnej w ramach 
programu Wrocławskiej Sieci 
Przedszkoli i Szkół 
Promujących Zdrowie w 
2019 roku”

Poprawa zdrowia i 
bezpieczeństwa społeczności 
przedszkolnych i szkolnych 
poprzez realizację w ramach 
Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i 
Szkół Promujących Zdrowie 
kampanii, konkursów i 
wydarzeń w zakresie promocji 
zdrowia oraz profilaktyki chorób 
i uzależnień

Gmina Wrocław 150 000,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

10 134,79 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

ADAM BOGACZ Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Fundacja Sensoria

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Dolnośląski Urząd Wojewódzki 1

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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