
 

 
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE dotyczące działalności  FUNDACJI Rodzina w Służbie 

Człowieka ZA ROK 2019- 

 

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2019 do dnia  31.12.2019. 

 

   1.Dane rejestracyjne fundacji: 

 
Nazwa fundacji Fundacja Rodzina w Służbie Człowieka 

siedziba i adres fundacji Rychwałd, ul Franciszkańska 1; 34 3-322 Gilowice 

aktualny adres do 
korespondencji 

Rychwałd, ul Franciszkańska 1; 34 3-322 Gilowice 

adres poczty elektronicznej  fundacja.rsc@franciszkanie.pl 

Regon 366374151 

data wpisu w KRS 19.01.2017 

numer KRS 0000659244 

 
2.Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych 
(opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej). 

Fundacja Rodzina w Służbie człowieka  w kolejnym trzecim roku swojej działalności 
zrealizowała następujące projekty w ramach działalności statutowej: 

 

1. Poradnia rodzinna: Kontynuacja działania, poradnia oferuje darmowa pomoc   dla par 
małżeńskich i osób indywidualnych  w postaci porad: duszpasterzy, psychologów, 
naprotechnologa, mediatora, radców prawnych. 

Stały wzrost ilości korzystających z porad w stosunku do lat ubiegłych, zwiększono 
liczbę godzin dyżurowania w poradni zwłaszcza psychologów i duszpasterzy. 

Liczba porad duszpasterzy 450 

Liczba par korzystających z mediacji 11 

Liczba osób korzystających z porad psychologa 70 

 

2. Zakończono zbiórkę dla rodziny Państwa Pawłowskich z trójką niepełnosprawnych 
dzieci –na zakup sprzętu ortopedycznego  i pokrycie kosztów rehabilitacji.  Kwotę w 

wysokości 10 252 zł przekazano przed Świętami Wielkanocnymi. 

 

3.Rajd Mężczyzn  z cyklu „Jabłko w ręku Adama“15.06.2019 – uczestniczyło 50 osób 
miejsce: Morawsko-Śląskie Beskidy (Czechy), temat: Aby wiedzieć, co jest słuszne“. 

 

4.Rajd Kobiet z cyklu „Ewa, jaką mogę być“ – 18.05.2019, uczestniczyło  45 osób, 
trasa: Przełęcz Jaworzyce – Lubomir – Łysina – Kudłacze – Śliwnik-Uklejna – 
Myślenice Zarabie, temat :„Ewa między miłością a zdradą“. 

 

4.Kurs Małżeński –edycja wiosenna   po 8 spotkań, 8 par. Kurs dla małżeństw ( inaczej: 
Alpha dla małżeństw, Randka małzeńska) mający na celu poprawę komunikacji i 
umocnienie więzi w małżeństwach. Termin 22.02.2019-12.04.2019, uczestniczyło 10 
par. 

5. Rekolekcje z cyklu „ Aby byli jedno“dwie edycje –„Jednym ciałem“ termin 08-



 

10/02.2019, „Nieznośne BO TY“  termin 04-06/10 uczestniczyło  łącznie 40 par. 

6.Rekolekcje medytacyjne. W związku z planowaną budową franciszkańskiego 
centrum medytacyjnego Fundacja RSC juz teraz organizuje  weekendowe rekolekcje 
medytacyjne dla osób zapracowanych, zestresowanych i poszukujących wewnętrznego 
spokoju.Edycja wiosenna 12-14/04.2019 r , uczestniczyło 30 osób. 

 

5.Zajęcia dla dzieci szkolnych „Kto miód łyka jak koń bryka“.Projekt  jest obecnie  
realizowany przy wspólfinansowaniu ze środków gminy Gilowice jako zadanie 
publiczne, mające na celu zapobieganie patologiom społecznym i promowanie 
zdrowego, trzeźwego trybu życia. Obejmuje  cykl 10 spotkań stacjonardych w FDFE- 
zabawy i gry na świeżym powietrzu, wspólne gotowanie, edukacja na temat zdrowego 
stylu życia i przyrody ( w tym projekcie  motyw przewodni to miód i pszczelarstwo).W 
ramach projektu odbyła się wycieczka do centrum pszczelarstwa APILANDIA w 
Sułkowicach–zwiedzanie i warsztaty. Projekt trwa do 30.11.2019. 

 

8.„Rekolekcje i Kursy dla Opornych“ : 

Zrealizowano trzy edycje Warsztatów Prawidłowej Komunikacji Interpersonalnej , 
prowadzonych przez p. Marka Wójcika, będącego czonkiem Zarzadu Fundacji. 

Terminy realizacji:30.01-13.03/2019 oraz 20.03-29.05/2019, 

01.10- 17.11 edycja., skorzystało 30 osób 

Warsztaty obejmowały cykl 10 cotygodniowych spotkań, łącznie uczestniczyło 19 osób. 

 

9.Warsztaty EFFATA wspólnie z Krucjatą wyzwolenia człowieka- dwa weekendy. 

Tematy : „Praca nad  emocjami“ i „Nawrócenie przez myślenie“. Uczestniczyło 40 osób 

Projekt ma na celu naukę pracy nad sobą w celu zapobiegania uzależnieniom. 

 

10. Ewangelizacja w Beskidach-  współorganizator VII edycji projektu 
ewangelizacyjnego, również o charakterze integracyjnym rodzin, grup przyjaciół, osób 
samotnych. 

Cykl sobotnich wakacyjnych  wyjść (od 06.07.do 24.08/2019r) na kolejne szczyty w 
Beskidach, tegoroczne hasło „Droga łaski“. Uczestniczyło ponad 5000 osób. 

 

11. Konferencja Wspólnoty Trudnych małżeństw SYCHAR –współorganizator. 

Temat „Love story czy poligon- o małżeństwie dzisiaj“.15.07.2019r. 

Prelegenci: 

Anna Małecka-Puchałka 

Jan Janus OFMConv 

13. Beskidzka Droga Wojowników –II edycja  wakacyjnty rajd surviwalowy dla ojców i 
nastoletnich synów mające na celu poprawę wzajemnej komunikacji i budowanie relacji. 

 

14 .Trwają zbiórki na stronie internetowej /Dotpay/ 

-budowa domków/pustelni  w ramach projektu Franciszkańskie Centrum 
Medytacyjne 

 

-projekt budowlany Centrum Współpracy z Rodziną 



 

15. Fundacja uzyskała status OPP.i będzie korzystała z 1% od 2020 r. 

 

 
 

Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji fundacji:  
 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do sprawozdania za 2019 rok : 

Kopie Uchwał Zarządu Fundacji Rodzina w służbie Człowieka podjętych w 2019 roku. 


