Nowy Targ, 21.06.2017 r.
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI SZCZĘŚLIWE JUTRO ZA ROK 2016

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
Maciej Juraszek – Wiceprezes Zarządu
Dominika Stoch – Maszarik – 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 opiekuńczowychowawcza 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;

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
promowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
popularyzowanie turystyki i krajoznawstwa;
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.
16.
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18.
19.
20.
21.
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2) W roku 2016 Fundacja SZCZĘŚLIWE JUTRO prowadziła swą działalność statutową na
rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej, poprzez następujące działania:
 w celu otwarcia placówki dla małoletnich w ciąży przygotowano pełną dokumentację i
złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej termomodernizacji
dzierżawionego budynku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 w poddziałaniu 4.3.2.Głęboka
modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej
 otwarcie Feecebook
 organizacja I Charytatywnego urodzinowego Pikniku Rodzinnego
 Kampania 19-dni przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży
 Organizacja pierwszej Eko-Szkoły z Nowego Targu
Zdarzeniem prawnym o skutkach finansowych jest podpisanie umowy partnerskiej z Fundacją
BUKOVINA
3) informacja o prowadzonej działalności gospodarczej – nie dotyczy
4) w 2016 r. zarząd Fundacji podjął następujące uchwały:
- Uchwała Nr 1/2016 z 19 lutego 2016 r. w sprawie: pełnomocnictwa dla Pani Pauliny
Puławskiej
- Uchwała Nr 2/2016 z 20 maja 2016 r. w sprawie: przekazania środków na EkoSzkołę
- Uchwała Nr 3/2016 z 1 czerwca 2016 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2015 rok
- Uchwała Nr 4/2016 z 1 czerwca 2016 r. w sprawie: sprawozdania z działalności
Zarządu za rok obrotowy 2015
5) Przychody Fundacji: 33 399,03zł
w tym:
- darowizny od osób fizycznych: 4 067,24 zł
- darowizny od podmiotów gospodarczych: 25 504,00 zł

6) Informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych: 20 054,64zł
b) administrację: 19 607,23zł
c) działalność gospodarczą – nie dotyczy
d) pozostałe koszty: 781,54zł
7) Dane o:
a) Liczbie zatrudnionych w Fundacji – nie dotyczy
b) Łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację – nie dotyczy
c) Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie członkom zarządu lub innych organów Fundacji – nie dotyczy
d) Wydatkach na wynagrodzenie z umów zleceń: 18 450zł
e) Udzielonych przez Fundację pożyczek pieniężnych – nie dotyczy
f) Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych – nie dotyczy
g) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji
– nie dotyczy
h) Nabytych nieruchomościach – nie dotyczy
i) Nabytych pozostałych środkach trwałych – nie dotyczy
j) Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych – nie
dotyczy
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
W 2016 roku nie była przeprowadzona kontrola.
W załączeniu:
1. Odpis Uchwał Zarządu

