
 
Sprawozdanie z działalności merytorycznej 

Stowarzyszenia Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie 
za 2018 rok 

 
I. Dane formalne: 
Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie, 
siedziba: 31-968 Kraków, os. Zielone 1 oraz os. Górali 15.  

Stowarzyszenie dysponuje 2 lokalami. W lokalu na os. Zielonym 1 mieści się siedziba 
Stowarzyszenia „Pro Familia” oraz Ośrodka Adopcyjnego Stowarzyszenia „Pro Familia”.  
W lokalu na os. Górali 15 funkcjonuje Placówka Wsparcia Dziennego „Familka” oraz 
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna. 

KRS: 0000136312, NIP: 676-20-96-444, REGON: 351151939, 

Aktualne telefony kontaktowe, fax: 12 642 12 16, 12 645 85 45, kom. 784 305 610  

Adresy www, email, fb,  www.profamilia.pl, profamilia@profamilia.pl, 
https://www.facebook.com/stowarzyszenieprofamilia/ 

Stowarzyszenie „Pro Familia” od dnia 15 marca 2005 roku posiada status organizacji pożytku 
publicznego - z tego tytułu z rozliczenia podatków za 2017 rok Stowarzyszenie otrzymało  
23 963,30 zł jako 1 % od podatników. 
 
Członkowie Zarządu: 

• Janina Szubryt – prezes,  

• Ewa Baczyńska – wiceprezes, 

• Andrzej Sularczyk – skarbnik, 

• Agnieszka Ziętarska – sekretarz  

• Mirosław Kwiatkowski – członek Zarządu, 

• Teresa Zelek – członek Zarządu  

• Ewa Beata Gospodarek Werbanow- członek Zarządu 
 
Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

• Jolanta Ożóg 

• Violetta Majda 

• Henryk Kapuściński 
 
W okresie sprawozdawczym Zarząd zbierał się 10 razy, podjęto 4 uchwały w sprawach 
dotyczących działalności statutowej Stowarzyszenia. Dnia 18 maja 2018 roku odbyło  
się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia (zatwierdzenie bilansu 
i sprawozdania merytorycznego za rok 2017),  
 
Misja Stowarzyszenia  
"Prawo dziecka do rodziny" - to misja Stowarzyszenia, które w swojej działalności dąży do 
zapewnienia dziecku jak najlepszych warunków do wychowywania się w rodzinie naturalnej, 
a gdy nie jest to możliwe, w rodzinie adopcyjnej lub zastępczej.  
 
 

http://www.profamilia.pl/
mailto:profamilia@profamilia.pl
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Cele statutowe 

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

2/ Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i 
ochrony praw dziecka. 

3/ Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej. 
4/ Dążenie do zapewnienia dziecku zaniedbanemu, osieroconemu bądź porzuconemu 

możliwości wychowywania się w prawidłowo funkcjonującej rodzinie. 
5/ Promowanie i rozwijanie rodzinnych form pieczy zastępczej. 
6/ Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 
7/ Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 
8/ Ochrona i promocja zdrowia. 
9/ Działalność charytatywna. 
10/ Wypoczynek dzieci i młodzieży. 
11/ Promocja i organizacja wolontariatu. 

 
II. Działalność Stowarzyszenia „Pro Familia”: 
Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” już od 22 lat – we 
współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi – realizuje długofalowy program „Prawo 
Dziecka do Rodziny”. Stowarzyszenie promuje i rozwija rodzinne formy pieczy zastępczej. 
Służy rodzinom adopcyjnym i zastępczym oraz rodzinom pozostającym w trudnej sytuacji 
życiowej pomocą psychologiczną, pedagogiczną, prawną i rzeczową. Poszukuje i szkoli  
w oparciu o własne programy szkoleniowe pn. „Rodzina” kandydatów do przysposobienia 
dziecka oraz na opiekunów zastępczych. Nadto integruje te rodziny poprzez organizację 
spotkań, warsztatów, wspólnych wyjazdów oraz tworzenie grup wsparcia i grup 
samopomocowych. „Pro Familia” szkoli również profesjonalną kadrę organizatorów 
zastępczego środowiska rodzinnego. 
Stowarzyszenie realizuje swoje zadania na zlecenie i przy współpracy z Urzędem Miasta 
Krakowa, Starostwami Powiatowymi, Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Małopolskiego. 
Stowarzyszenie „Pro Familia” na dzień 31 grudnia 2018 roku liczyło 82 członków 
reprezentujących rodziny adopcyjne, zastępcze oraz specjalistów i praktyków pracujących na 
rzecz dziecka i rodziny. 
W swojej pracy na rzecz dzieci Stowarzyszenie opiera się na zaangażowaniu wolontariuszy 
oraz darczyńców rozumiejących trudną sytuację oraz potrzeby dzieci i ich 
rodziców/opiekunów zastępczych. 
Na umowę o pracę w roku 2018 zatrudnieni byli: dyrektor placówki opiekuńczo-
wychowawczej typu rodzinnego „Pro Familia”, dyrektor Ośrodka Adopcyjnego 
Stowarzyszenia „Pro Familia”, troje wychowawców w Świetlicy Familka.  
W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie do realizacji celów statutowych zatrudniało 
również osoby na umowy zlecenie i umowy o współpracy. 
Od lutego 2005 roku obsługę księgową Stowarzyszenia prowadzi firma „Dominika Kowal - 
Usługi Księgowe”. 
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III. Stowarzyszenie „Pro Familia” prowadzi: 
 
1/ od stycznia 2000 roku Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia „Pro Familia, Kraków, 
os. Zielone 1, tel/fax 12-642-12-16, kom. 500 134 050, dyrektor Pani Agnieszka Ziętarska. 
Od stycznia 2012 roku Ośrodek bezpośrednio podlega Marszałkowi Województwa 
Małopolskiego (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). 
W 2018 roku Ośrodek został dofinansowany z budżetu Województwa Małopolskiego kwotą 
421 205,00 zł.  
2/ od 20 marca 2002 roku placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego PP. Teresy 
i Krzysztofa Zelków, 32-091 Michałowice, Sieborowice, ul. Pałacowa 39, dyrektor Krzysztof 
Zelek, kom. 609 442 153, 609 116 430, liczba dzieci – 6. 
W 2018 roku dofinansowanie z budżetu Miasta Krakowa wynosiło 223 200,00 zł 
 
3/od stycznia 2015 roku placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego PP. 
Mateusza i Barbary Dunikowskich, Januszowice, kom. 692 409 468, dyrektor Mateusz 
Dunikowski , liczba dzieci – 8. 
W 2018 roku dofinansowanie z budżetu Powiatu Krakowskiego wynosiło 337 365,00 zł 
 
Powyższe placówki rodzinne zgodnie z zawartą umową dotowane były przez Gminę Miejską 
Kraków i Powiat Krakowski (łączna kwota dotacji na ww. placówki w 2018 roku wynosiła 
560 565,00 zł. Koordynatorem placówek rodzinnych w Stowarzyszeniu jest pani Teresa Zelek. 
 
6/ od maja 2010 roku Specjalistyczną Poradnię Rodzinną „Pro Familia”, która w 2017 roku 
realizowała zadanie publiczne pn „Poradnictwa specjalistycznego i terapii dla rodzin w 
kryzysie” dla mieszkańców gmin powiatu krakowskiego. W 2018 roku dofinansowanie z  
budżetu Powiatu Krakowskiego wynosiło 27 699,30  zł.  
 
7/ Od 1 marca 2017 roku Placówkę Wsparcia Dziennego „Familka” w formie opiekuńczej dla 
32 dzieci, która w 2017 roku realizowała zadanie „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego 
w formie opiekuńczej dla 32 dzieci w dzielnicy XVIII – Nowa Huta”. W 2018 roku 
dofinansowanie z  Gminy Miejskiej Kraków wynosiło 130 560,00  zł.  
 
 
IV. Stowarzyszenie w 2018 roku realizowało projekty szkoleniowe i edukacyjne obejmujące 
kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych, dla funkcjonujących rodzin 
zastępczych oraz dla mieszkańców Krakowa i powiatu krakowskiego w tym: 
 
 

 4 szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka – realizowane przez Ośrodek 
Adopcyjny Stowarzyszenia ,,Pro Familia”, 

 1 szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej - 
realizowane przez Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia ,,Pro Familia”, 

 1 szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej - 
realizowane przez Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia ,,Pro Familia”, 
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 1 szkolenie dla rodziców zastępczych wg Programu „Szkoła dla Rodziców i 
Wychowawców” cz. II, na zlecenie PCPR Proszowice 

 warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie dla pracowników firmy SABRE w 
ramach akcji Givetogether, 

 1 Szkolenie Kadry Trenerów Programu Szkoleniowego „Rodzina” w okresie wrzesień-
grudzień 2018, 

 Zadanie zlecone „Terapia i poradnictwo dla mieszkańców powiatu krakowskiego” na 
zlecenie PCPR w Krakowie 

 1 szkolenie dla rodziców wg Programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców w 
siedzibie Stowarzyszenia „Pro Familia” 
 
Minister Pracy i Polityki Społecznej decyzją 14/2018/RZ z dnia 7 listopada 2018 roku 
zatwierdził na okres pięciu lat autorski Program Szkoleniowy „Rodzina” dla 
kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej. 
 

• wspomagające rodzinę (w tym dzieci własne i pozostające w pieczy zastępczej): 
 

 prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego – świetlicy Familka dla 32 dzieci, gdzie 
prowadzone są zajęcia opiekuńcze, wspomagające edukację, rozwijające 
zainteresowania plastyczne, taneczne, językowe, graficzne jak również warsztaty 
tematyczne finansowane przez Fundacje BGŻ BNP Pariba oraz Nutricia 

 pomoc wolontaryjna osób (głównie studentów) świadczona dzieciom – 
podopiecznym świetlicy „Familka”, Ośrodkowi Stowarzyszenia „Pro Familia” 
oraz 2 placówkom opiekuńczo-wychowawczym typu rodzinnego Stowarzyszenia „Pro 
Familia” jako pomoc w nauce oraz w organizacji spędzania przez dzieci czasu 
wolnego, podczas Balu Noworocznego, itp.,  

 prowadzenie grup wsparcia dla rodzin oczekujących na przysposobienie oraz rodzin 
po adopcji dziecka 

 prowadzenie warsztatów podnoszących kompetencje rodzicielskie wg Programu 
„Szkoła dla rodziców i wychowawców”  
w Ośrodku Adopcyjnym oraz w Stowarzyszeniu 

 prowadzenie nieodpłatnego poradnictwa dla Członków Stowarzyszenia oraz diagnoz 
psychologicznych dzieci. 
 

✓ integrujące zastępcze środowisko rodzinne dla dzieci i ich opiekunów zastępczych: 
 

− Bal Noworoczny – 18 stycznia 2018 roku w Ośrodku Kultury ARTZona na os. Górali 
4 w Krakowie dla 140 dzieci oraz ich rodziców adopcyjnych i opiekunów 
zastępczych lub dzieci członków Stowarzyszenia,  

− 1 Integracyjne spotkanie członków Stowarzyszenia podczas wyjazdu dla rodzin na 
weekend do Kościeliska w tym organizacja warsztatów kosmetycznych oraz 
warsztatów dla dorosłych i dzieci z zakresu zdrowego żywienia z zaproszonymi 
specjalistami – dzięki pomocy finansowej Nutricia (8-10 czerwca 2018) 

− Organizacja spotkania „Andrzejkowego” dla 28 członków Stowarzyszenia – 
wspólne wyjście do teatru i kolacja, 

− Organizacja Dnia Dziecka dla 45 dzieci członków Stowarzyszenia „Pro Familia” do 
Energylandii. 
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− Organizacja kolonii w Wiśle dla 45 dzieci (podopiecznych świetlicy oraz placówek 
opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego) 

−  W dniach 13-15 kwietnia wyjazd edukacyjno- integrujący dla rodzin oczekujących 
na przysposobienie 

− Organizacja spotkania świątecznego dla rodzin oczekujących oraz rodzin po adopcji 
dziecka  

 
V. Inne działania Stowarzyszenia „Pro Familia”: 
 współpraca z Centrami/Ośrodkami Pomocy Rodzinie, 
 promocja misji Stowarzyszenia - prowadzenie strony www, Facebook, kontakt z 

przedstawicielami władz samorządowych, druk i kolportaż kalendarza 2018 rok, ulotek 
 udzielenie 22 licencji na posługiwanie się Programem Szkoleniowym „Rodzina” dla 

kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej dla PCPR, MOPS,  
 współpraca między innymi z UBS, Fundacją Sarigato, Kancelaria prawną Sobczyk i 

Współpracownicy, Bank BGŻ BNP Paribas, Fundacją Nutricia 
 Przekazanie szczoteczek, past do zębów 70 podopiecznym Stowarzyszenia w ramach 

pomocy stomatologicznej "Dentopomoc" organizowanej dzięki pomocy Targów KRAKDENT  
 Zbiórka artykułów dla małych dzieci pozostających w pieczy zastępczej i przekazanie ich  

zawodowym rodzinom zastępczym pełniącym funkcje pogotowia rodzinnego, 
 Remont budynków wynajmowanych przez Stowarzyszenie (malowanie pomieszczeń 

Świetlicy Familka  i Ośrodka Adopcyjnego, wyposażenie kuchni świetlicy Familka) 
 Zakup testu do diagnozy Dzieci i Młodzieży Stanford Binet dzięki wsparciu darowiznom 

na ogłoszonej zbiórce zrzutka.pl 
 

VI. Podsumowanie i kierunki działalności „PRO FAMILIA” 
 
Działania Stowarzyszenia Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” zmierzają do: 

• zwiększania kompetencji rodzicielskich i umiejętności związanych z opieką 
i wychowaniem małoletnich dzieci; 

• promowania idei adopcji i rodzinnych form pieczy zastępczej 

• przygotowywanie i szkolenie kandydatów do przysposobienia dziecka i kandydatów do 
sprawowania pieczy zastępczej z wykorzystaniem autorskich programów szkoleniowych 
„Rodzina”; 

• integracji zastępczego środowiska wychowawczego opiekunów zastępczych i dzieci 
pozostających w pieczy zastępczej, 

• prowadzenie działań na rzecz pozyskiwania 1% odpisu podatku na rzecz „PRO FAMILIA” 
oraz poszukiwanie środków finansowych zabezpieczających realizowane przez 
Stowarzyszenie działania na rzecz dzieci i ich rodzin. 

 
Prezes Janina Szubryt ………………………………………………………………………………………….. 
Wiceprezes Ewa Baczyńska ………………………………………………………………………………….. 
Skarbnik Andrzej Sularczyk…………………………………………………………………………………..  
Sekretarz Agnieszka Ziętarska……………………………………………………………………………..….  
Członek Zarządu Mirosław Kwiatkowski ………………………………………………………………... 
Członek Zarządu Teresa Zelek………………………………………………………………………………… 
Członek Zarządu Ewa Beata Gospodarek Werbanow……………………………………………….. 
       Kraków, 15 kwietnia 2019 roku 


