
SPRAWOZDANIE ZA ROK 2010
FUNDACJI "HAPPYKIDS"

Sporzqdzone na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 08. 05.200Jr. (Dz. U. Nr 50, poz. 529)

1) dane rejestracyjnefundacji:
a) siedzibafundacji - 94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14
b) adres - 94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14
c) data wpisu w Krajowym rejestrze Sqdowym - 30.09.2002r.
d) numer KRS - 0000133286
e) statystyczny numer identJ'fikacJ'jny w systemie REGON - 473079676
f) Skład Zarządu Fundacji na 31.12.2009r. był więc następujący:
- Prezes - Aleksander Kartasiński, zam. 90-132 Łódź, ul. Narutowicza 71/73 m.I6
- Wiceprezes - Leszek Kapusta, zam. 90-146 Łódź, ul. Narutowicza 141m55
g) Do celów statutowych Fundacji należą:
- podejmowanie działań na rzecz pomocy chorym dzieciom,
- pomoc i wsparcie instytucji społecznych i państwowych ściśle związanych z działalnością

mającą na celu polepszenie bytu dzieci,
- promocja i wspieranie wszelkich form działalności gospodarczej dla osób chcących nieść

pomoc dzieciom, znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej imaterialnej,
- skupianie wokół idei fundacji specjalistów, polityków oraz osób mających zdecydowany

wpływ na poprawę stanu zdrowia młodego pokolenia,
- zapobieganie narkomanii ialkoholizmowi wśród dzieci imłodzieży,
- zapobieganie patologii w wychowaniu dzieci,
- pomoc finansowa w leczeniu i rehabilitacji dzieci i młodzieży, w tym dofinansowanie

pobytów w sanatoriach i prewentoriach,
- udzielanie pomocy materialnej, finansowej dzieciom i ich opiekunom w trudnych sytuacjach

życiowych,
- udzielanie pomocy materialnej, finansowej dzieciom ich opiekunom w celu rozwoju

talentów iuzdolnień dzieci imłodzieży,
- udzielanie pomocy materialnej, finansowej dzieciom i ich opiekunom celem zapobiegania, a

także wyprowadzania z bezdomności,
- udzielanie pomocy materialnej, finansowej dzieciom i ich opiekunom, a także instytucjom

państwowym i społecznym w celu zapewnienia wypoczynku letniego izimowego.

2) W 2010 roku cele statutowe były realizowane m.in. poprzez:
- tworzenie rodzin zastępczych w ramach Rodzinnych Domów Dziecka,

W dniu 1 grudnia 2010r. Fundacja otworzyła nowy rodzinny dom dziecka w Lubczynie ki Wieruszowa.
woj. łódzkie. Dom powstał dzięki współpracy z Zarządem Powiatu Wieruszowskiego, który przekazał w
formie darowizny celowej zabudowaną nieruchomość po byłej przychodni lekarskiej, oraz dzięki firmie
Tesco Polska Sp. z 0.0., która wspierała naszą organizację w przeprowadzeniu zbiórki funduszy na
przeprowadzenie niezbędnych remontów iadaptacji budynku na potrzeby ww. rodzinnego domu dziecka.
- udzielanie pomocy materialnej i finansowe] dzieciom i ich opiekunom, a także instytucjom
państwowym i społecznym, li' celu zapewnienia letniego i zimowego wypoczynku,



Zapewniono wypoczynek letni dzieciom z rodzinnych domów dziecka Fundacji. Udzielono wsparcia
Patrykowi Budzeniowi i jego matce. Rozpoczęto prowadzenie zbiórki publicznej środków niezbędnych
na pokrycie kosztów leczenia chłopca.

- doraźna i okresową opiekę i naukę na rzecz dzieci opu..,zczonych i osieroconych w celu
wyprowadzenia Z bezdomności oraz pomoc w trudnych sytuat;jach życiowych,
Opieka nad Rodziną Bednarskich oraz pomoc w procesie usamodzielnienia i zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania w przyszłości. Dalsza opieka j wsparcie dla rodziny p. Skobel, która
dzięki pomocy prawnej, udzielonej przez fundację, uzyskała status rodziny zastępczej dla trójki
małoletniego rodzeństwa. Działania te zapobiegły rozdzieleniu rodziny.

wspieranie wszelkich form inicjatyw społecznych poprzez edukację i gromadzenie
funduszy w celu niesienie pomocy dzieciom oraz skupianie wokół idei fundacji specjalistów,
polityków oraz osób mających zdecydowany wpływ na kształtowanie młodego pokolenia
Od maja 2010 roku fundacja rozpoczęła kolejny raz kampanię społeczną "Przytul. Zostań rodzicem

zastępczym", której celem było przekonanie społeczności lokalnej, że można wpływać na optymalizację
warunków życia i rozwoju dzieci poprzez zapewnienie im właściwej pieczy oraz lansowanie
pozytywnych wzorców zachowań i relacji rodzinnych. Zaplanowane cele zostały zrealizowane w całości,
ponieważ społeczność lokalna otrzymała konkretną informację o potrzebach dzieci, o samej idei
rodzicielstwa zastępczego, o przepisach regulujących tworzenie i funkcjonowanie rodzin zastępczych, o
praktyce życia w rodzinie zastępczej, jak również o samych instytucjach i organizacjach, których celem
jest organizowanie i nadzorowanie pieczy zastępczej w Łodzi. Jednocześnie należy podkreślić, że
realizowane zadanie pozwoliło stworzyć platformę porozumienia i skonsolidowania sił dla
współorganizatorów kampanii. W ramach kampanii fundacja przeprowadziła badania sondażowe, którego
wyniki posłużyły do opracowania biuletynu informacyjnego zawierającego kompendium wiedzy o
rodzicielstwie zastępczym. W ramach działań przeprowadzono konkursy tematyczne ("Domofon", "Do
czego służą rodzice", "Duże troski małych dzieci") wśród dzieci j młodzieży, których prace zostały
wykorzystane m.in. w biuletynie oraz specjalnie do tego przygotowanym kalendarzu oraz zorganizowanej
wystawie prac w biurze fundacji. Od sierpnia do grudnia 20 10 na monitorach zainstalowanych w
tramwajach i autobusach kursujących na terenie aglomeracji łćdzkiej. emitowane były codziennie w
blokach reklamowych spoty reklamowe kampanii. Scenariusz przekazu informacyjnego w pozytywny
sposób przedstawiał pieczę zastępczą jako najlepszą, i najskuteczniejszą formę opieki nad dzieckiem
osieroconym. 24 listopada 2010 w restauracji Łódzkiego Klubu Biznesu odbyła się konferencja "Stop
zmarnowanym szansom. Każde dziecko ma prawo do życia w rodzinie.", nawiązująca do ubiegłorocznej,
i przebiegająca w 20 to roku pod hasłem: "Pomóżmy dzieciom, by każde z nich stało się tym, kim stać się
może."
W ramach kampanii, zorganizowana została kolejna konferencja "Stop zmarnowanym szansom. Każde
dziecko ma prawo do życia w rodzinie". Spotkanie adresowane było głównie do instytucji iorganizacji na
co dzień zajmujących się problematyką sieroctwa społecznego. Wystąpienie miał starosta m. in.
Wieruszowa Andrzej Szymanek na temat wymiernych rezultatów współpracy władz samorządowych,
organizacji non-profit i biznesu w propagowaniu i realizacji idei rodzicielstwa zastępczego.
Przedstawicielki MOPS w Łodzi dyr. Jolanta Piotrowska iMałgorzata Waśkowska dokonały prezentacji
na temat: "Efekty wdrażania systemu opieki nad rodziną i dzieckiem w mieście w Łodzi.
Przedstawicielka Filii MOPS-Bałuty Krystyna Narwojsz zreferowała funkcjonowanie instytucji asystenta
rodzin w praktyce dzielnicy Bałuty. patronat nad konferencją objęli Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek
Michalak oraz pan: prezydentowa Anna Komorowska, których list - przesłanie zostało odczytane ~a
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wstępie konferencji. Całość działań związanych z kampanią społeczną prezentowana i wspomagana była
poprzez kreacją PR oraz specjalną stronę internetową www.
W ubiegłym roku z inicjatywy fundacji zainicjowana została akcja skierowana do emerytów i rencistów
pt. "Rozlicz Babci PIT" oraz do młodego pokolenia. Akcja miała na celu nie tylko pozyskanie odpisów z
tyto 1% ale również aktywizację środowisk osób nieaktywnych zawodowo w pomoc na rzecz
rozwiązywania problemów sieroctwa społecznego. Celem tej akcji było również zaangażowanie młodych
ludzi w pomoc seniorom w rozliczaniu PIT -ów, tak aby budować więzi międzypokoleniowe, m.in.
poprzez przekazywanie umiejętności obsługi komputera. Jako jedna z organizacji-inicjatorów
kontynuowana była akcja ,,1% dla Łodzi", której przesłaniem było zwrócenie uwagi osób rozliczających
się z osiąganych dochodów na problemy organizacji lokalnych i zachęcanie do wsparcia tych organizacji,
których działanie skierowane jest przede wszystkim do lokalnych społeczności.
W 2010 roku Fundacja zakończyła przeprowadzenie zbiórki publicznej w formie dowolnych wpłat na
specjalnie założone konto bankowe zbierając pieniądze na zakup urządzenia "schodołaz". Urządzenie
zostało zakupione z zebranych funduszy i służy umożliwiając swobodniejsze poruszanie się iw miarę
normalne funkcjonowanie chorego, dla którego zbierane były środki.

- udzielanie zapomóg Jil'lansowych dla potrzebuiącyclt rodzin z dziećmi,
- finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci i młodzieży.

3) W 2010 roku nie nastąpiły zdarzenia prawne w działalności Fundacji Q skutkach finansowych.

4) Fundacja nie realizuje świadczeń odpłatnych w ramach celów statutowych.

5) W 20 lOr. poniesiono następujące koszty na:
aj realizację celów statutowych - 1.228.437,5021.
b) administrację- 245.117,66zl.

6) Łączny koszt wypłaconych w 2010r. wynagrodzeń wyniósł 345.994,l6zł., w tym wydatki na wynagrodzenia
dyrektorów Rodzinnych Dornów Dziecka oraz osób w nich zatrudnionych wyniosły 236.850,00zł., 'wydatki na
wynagrodzenia osób zatrudnionych w biurze fundacj iwyniosły 109.144, 16zł.
Nie wypłacano nagród, premii i innych świadczeń, ani wynagrodzeń osobom zatrudnionym wyłącznie w
działalności gospodarczej.
W zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych Fundacja - zostało zlecone zatrudnionemu głównemu księgowemu.

7) a) Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów Fundacji
wyniosła 43.608,00z1.
b) Nie wypłacano wynagrodzenia osobom kierującym działalnością gospodarczą.

8) Fundacja nie udzielała w 201Or. żadnych pożyczek pieniężnych.

9) Fundacja posiada rachunek bankowy w Banku Millennium S.A. Na rachunku podstawowym na koniec 2010
roku saldo wyniosło 4.670,20zł. Oprócz rachunkn podstawowego Fundacja posiadała także subkonta w banku
Millennium, na .których były gromadzone środki na konkretne cele. Łączna kwota środków zgromadzonych na
subkontach to 4580,21z1.

W związku z kontynuowana współpracą z Tesco Polska Sp. z .0 ..0. Fundacja posiada rachunek bankowy w
Citibanku, na którym gromadzone były środki ze zbiórki publicznej. Saldo na tym rachunku na 31.12.201pr.

wyniosło 14.657,47zł. I i-t ~(



10) Fundacja w 2010r. nie nabywała żadnych obligacji.

11) Fundacja w 20 l Or. nie obejmowała udziałów ani nie nabywała akcji w spółkach prawa handlowego.

12) W 2010r. Fundacja nabywała środki trwałe. Stan majątku powiększył się o zakupiony samochód m-ki Peugeot
307 na potrzeby RDD Godna oraz sprzęt i 'wyposażenie prowadzonych przez Fundację placówek. Z tytułu umowy
darowizny Fundacja otrzymała zabudowaną nieruchomość w Lubczynie kJWieruszowa, w której po
przeprowadzeniu niezbędnych prac oraz odpowiednim wyposażeniu w grudniu uruchomiony został kolejny
rodzinny dom dziecka.

13) Wartość aktywów Fundacji wykazanych w sprawozdaniu finansowym za 20101'. wyniosła 1.646.081,95z1.

14) Wartość zobowiązań Fundacji wykazanych w sprawozdaniu finansowym za 201Or. wyniosła 116.742,00zł.

15) W roku 2010 nadał obowiązywały zawarte w latach wcześniejszych umowy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Łodzi na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej, mające na celu
zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej,
polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych - Rodzinnych Domów Dziecka. W związku
z otwarciem nowego RDD w Lubczynie podpisano nową umowę z PCPR w Wieruszowie na tą placówkę.
Zgodnie z podpisanymi umowami, co miesiąc MOPS przekazuje na konto Fundacji środki finansowe na realizację
powyższego zadania. Ze środków tych pokrywane są koszty związane z zatrudnieniem opiekunów w Rodzinnym
Domu Dziecka oraz częściowo koszty utrzymania przebywających tam dzieci. Dodatkowo zgodnie z podpisanymi
porozumieniami MOPS partycypuje w części kosztów w RDD na Czaharach, Godnej, Maszynowej i Jarowej. Od
grudnia 2010 także w RDD w Lubczynie. gdzie wysokość przekazanych środków wyniosła 26.100,00zł. Łączna
kwota przekazana przez MOPS oraz PCPR w 20 lOr. z tego tytułu na wszystkie Rodzinne Domy Dziecka wyniosła
606.400,00zl.
Łączne przychody z działalności statutowej Fundacji w roku 2010 wyniosły 1.821.906,92zł, z czego przychody z
darowizn 1.215.506,92zł oraz dotacje z MOPS-u 1PCPR..;u 6()'6.400,{}{) zł..

16) Zobowiązania podatkowe ciążące na Fundacji są rozliczane na bieżąco.

17) W 201Or. Fundacja składała co miesiąc deklarację od podatku od towarów i usług VAT-7 (zerowa). W roku
2010 złożona została do Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie deklaracja Cit-S '0 wysokości osiągniętego
dochodu/poniesionej straty w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2009. Podatek od wypłaconych
umów o pracę i umów zleceń zgodnie z obowiązującymi przepisami został uwzględniony w rocznym zeznaniu
PIT4R wysłanym do Urzędu skarbowego w 2011 roku.
W ramach podpisanej umowy z MOPS i PCPR sporządzane były miesięczne, półroczne i roczne sprawozdania z
otrzymanych środków.
W 20 10 roku fundacja poddała się audytowi sprawozdań finansowych przeprowadzonemu przez firmę
PriceWaterHauseCoopers.

18) W okresie sprawozdawczym nie były przeprowadzane w Fundacji żadne kontrole.

Łódź, dnia 31.03.201lr.


