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Nowy Targ,  28.02.2019 r. 

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI  

FUNDACJI SZCZĘŚLIWE JUTRO ZA ROK 2018  

 

 

1) Dane rejestrowe 

FUNDACJA SZCZĘŚLIWE JUTRO   z siedzibą w Nowym Targu 
 adres Fundacji oraz adres do korespondencji:  

34 – 400 Nowy Targ, ul. Podhalańska 2/82 

 
 adres poczty elektronicznej: 

biuro@szczesliwe-jutro.pl 

 
 data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i numer KRS 

4.07.2015 r., numer KRS: 0000566129 

 
 statystyczny numer identyfikacyjny 

REGON: 362017030 

 
 dane członków zarządu Fundacji: 

Krystyna Juraszek – Prezes Zarządu 

Magdalena Wiertelak  – Wiceprezes Zarządu 

Joanna Kuczkowicz - Bugajska  – Członek Zarządu 

 
 cele Statutowe Fundacji: 

1. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania ich szans;  

2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;  

3. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących 

 się w sytuacji kryzysowej, przebywających w rodzinnych formach opieki zastępczej 

 i placówkach opiekuńczo-wychowawczych; 

4. wzmocnienie więzi wśród rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 

        dzieci wychowujących się poza własnymi rodzinami; 

5. pomoc w procesie usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej; 

6. realizacja zadań rządowych i jednostek samorządowych wynikających z ustawy             

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

7. tworzenie spójnego systemu pomocy rodzinie, w której występuje: alkoholizm, 

przemoc domowa, narkomania, niedostosowanie społeczne, bezradność opiekuńczo-

wychowawcza oraz trudności w realizowaniu ról rodzicielskich; 

8. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i 

ochrony praw dziecka;  

9. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;  

10. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym;  

11. działalność charytatywna;  

12. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;  

13. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;  

14. ochrona i promocja zdrowia;  

15. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;  
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16. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;  

17. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;  

18. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;  

19. wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;  

20. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;  

21. promowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;  

22. popularyzowanie turystyki i krajoznawstwa;  

23. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,  

     a także działań wspomagających rozwój demokracji;  

24. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju 

         i za granicą;  

25. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami;  

26. promocja i organizacja wolontariatu; działalność na rzecz organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
2)  W roku 2018 Fundacja SZCZĘŚLIWE JUTRO prowadziła swą działalność statutową na 

rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej, poprzez: 

 kontynuowanie działań w celu otwarcia Przystani Szczęśliwe Jutro we Wróblówce – 

domu dziecka, w tym dla małoletnich ciężarnych i z małymi dziećmi  

 współorganizację balu charytatywnego u Starosty Nowotarskiego, z którego dochód 

przeznaczony był na działania statutowe oraz związane z remontem budynku  

w którym powstanie placówka opiekuńczo-wychowawcza w miejscowości 

Wróblówka. W balu wzięło udział 280 osób. W trakcie balu wręczono statuetki 

sponsorom i wolontariuszom. Gośćmi specjalnymi byli  przyjaciele Fundacji: Mateusz 

Ziółko i Marek Piekarczyk.  

 W kwietniu 2018 r. zorganizowano zbiórkę publiczną dla jednego z uczniów 

nowotarskiej szkoły – Janka. W lutym 2017 r. Janek przechodząc przez skrzyżowanie 

na zielonym świetle w Klikuszowej został potrącony przez samochód. W wyniku 

wypadku odniósł liczne obrażenia i złamania oraz zapadł w śpiączkę. Przez 4 miesiące 

przebywał w nowotarskim szpitalu, a następnie w Klinice Budzik, gdzie po  

3 miesiącach został „obudzony”. Założeniem zbiórki przeprowadzonej przez 

szkolnych kolegów Janka, była pomoc rodzinie w sfinansowaniu rehabilitacji dla 

syna.  

 W miesiącach kwiecień – czerwiec 2018 r. w ramach szerzenia idei wolontariatu 

Fundacja dotarła do lokalnych środowisk uczniowskich, by utwierdzić w przekonaniu, 

że pomoc i wsparcie są ważne w codziennym życiu. W szkołach powiatu 

nowotarskiego trwała akcja "Razem Budujemy Przystań Szczęśliwe Jutro". Akcja 

miała na celu uwrażliwienie dzieci i młodzieży na los rówieśników zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, rozpropagowanie wśród uczniów idei wolontariatu oraz 

pozyskanie środków na powstającą Przystań Szczęśliwe Jutro. Nagrodą dla 

zwycięskiej szkoły będzie w roku szkolnym 2018/2019 koncert wokalisty Mateusza 

Ziółko.  

 organizację III Charytatywnego Urodzinowego Pikniku Rodzinnego tym razem we 

Wróblówce, miejscowości  gdzie powstaje Przystań Szczęśliwe Jutro. To właśnie 

mieszkańców Wróblówki, gminy Czarny Dunajec i Powiatu Nowotarskiego  

zaprosiliśmy do miejsca, w którym tak dużo się dzieje. Chcieliśmy się przedstawić, 

pokazać efekty naszej wspólnej pracy i działań. Dla licznie przybyłych mieszkańców 
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przygotowano: zawody strażackie i sportowe, zajęcia Fitness&Fun, zajęcia na 

trampolinach, koncerty muzyczne. Ponadto: animacje dla dzieci; 

 Dnia 30 czerwca 2018 r. Fundacja Szczęśliwe Jutro wraz Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej oraz trenerem personalnym Katarzyną Kuruc-Kowal  

zorganizowali spotkanie dla osób doświadczających przemocy. Gościem specjalnym 

był trener performer Daniel Qczaj. O swoim życiu opowiedziały osoby, które 

wychowywały się w rodzinie z problemem alkoholowym, doświadczyły przemocy 

jako dzieci a jako dorośli powielili błędy swoich rodziców. 

Przybyłe na spotkanie osoby mogły skorzystać z porad specjalistów na co dzień 

pomagającym osobom uzależnionym, doświadczającym przemocy i ich rodzinom. 

 po raz trzeci wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Targu 

zorganizowano Kampanie „19 dni Przeciwdziałania Przemocy wobec dzieci  

i młodzieży", w której wzięło udział  20 szkół z terenu Miasta i Gminy Nowy Targ.  

W ramach kampanii przeprowadzone zostały zajęcia profilaktyczne na terenie szkół, 

lekcje wychowawcze oraz akcja informacyjna podczas której dzieci i młodzież 

przygotowali gazetki szkolne. Podsumowanie Kampanii miało miejsce w Miejskim 

Ośrodku Kultury w Nowym Targu w dniu 19 listopada, podczas niego każda ze szkół 

przedstawiła przygotowany przez siebie program artystyczny a w budynku MOK 

zorganizowana została wystawa prac plastycznych o tematyce związanej z kampanią. 

 

3) informacja o prowadzonej działalności gospodarczej:                                  nie dotyczy 

 
4) w 2018 r. Zarząd Fundacji podjął następujące uchwały: 

- Uchwała Nr 1/2018 z 30.03.2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego 

za rok obrotowy 2017  

 
5) Przychody Fundacji:                                                                                       918 737,02 

  w tym: 

darowizny od osób fizycznych:                                                                        55 466,00 

darowizny od podmiotów gospodarczych:                                                       48 484,64  

darowizny od innych organizacji pozarządowych                                          759 980,80  

zbiórki publiczne:                                                                                              54 805,58  

6) Informacje o poniesionych kosztach:                                                               87 643,57 

   w tym na: 

realizację celów statutowych:                                                                             6 962,88 

administrację:                                                                                                    80 482,91 

działalność gospodarczą:                                                                                           0,00  

pozostałe koszty:                                                                                                   197,78  

7) Dane o: 

Liczbie zatrudnionych w Fundacji:                                                                nie dotyczy 

Łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację:                        nie dotyczy 

Wysokość rocznego lub przeciętnego  miesięcznego wynagrodzenia  

   wypłaconego  łącznie członkom zarządu lub innych organów Fundacji:   nie dotyczy 

Wydatkach na wynagrodzenie z umów zleceń:                                                     234,00  

Udzielonych przez Fundację pożyczek pieniężnych:                                     nie dotyczy 

Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych:                                      nie dotyczy 
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Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji  

                                                                                                                        nie dotyczy 

Nabytych nieruchomościach:                                                                         nie dotyczy 

Nabytych pozostałych środkach trwałych (środki trwałe w budowie):       1.200.929,78  

    częściowo sfinansowane dotacją z UE w 2018 r. w kwocie:                      282.748,50 

Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji  ujętych we właściwych sprawozdaniach 

   finansowych sporządzonych dla celów statystycznych:   

  -  aktywa w bilansie:                                                                                  1.279.282,72  

  -  zobowiązania  w bilansie:                                                                          414.966,41  

8) Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe:  

           nie dotyczy 

 

9) Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych,  

a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowej: 

CIT-8 

10) Fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.  

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 

11) Fundacja nie przyjęła i nie dokonała płatności w gotówce o wartości równej lub 

przekraczającej równowartość 10 000 euro. 

W 2018 roku nie była przeprowadzona kontrola. 

 

W załączeniu: 

1. Odpisy Uchwał Zarządu 
 


