
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI F,IINDACJI
ZA RoK2019

Sprawozdanie obejmuj e okres roku kalendarzowego.

§ 2, (Zachowano oryginalną numerację paragrafów i punkkiw z tozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dtta8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacii.)

1. Dane rejestracyjne fundacji.

Nazwa fundacji My Future

siedziba i adres lundacji ul.Radomska 49,
ż6-63 0 Jedlnia-Letnisko

aktualny adres do
korespondencji

ul.Radomska 49,

ż6-630 Jedlnia-Letnisko

adres poczĘ eleklroniczrej hello@my-future.info

Regon 365070733

data wpisu w KRS 02,0B,2016

numer KRS 0000630090

Dane czlonków
zarządu fundacji:

Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja
(według aktualnego wpisu w KRS)

Natalia Rózńska (prezes zarządt)

Marta Różńska (członek zuządtl)

Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu).

1. Wspieranie działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej oraz przedsiębiorczej.

2. lnspirowanie dzieci, młodzieży oraz dorosłych do wyznaczahia celow na przyszłośó,

3. Pomoc oraz coaching w podejmowaniu decyzji dotyczących zawodu urykonywanego
w przyszłości.

4. lnformowanie oraz praktyczne wskazówki związane z różnorodnymi ścieżkami

kariery możliwymi do wyboru.

5. Rozwijanie pomostu pomiędzy edukacją a rynkiem pracy,

6. Propagowanie międzynarodowych ściezek rozwoju.
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7, Rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych

pomiędzy przedstawicielami róznych krajów, społeczności.

Fundacja osiąga swoje cele poprzez:

1. Prowadzenie Poradnictwa dla dzieci imłodzieży, w postaci inspirujących spotkań,
wizyt w firmach, spotkań coachingowych 1:1 .

2. WsPÓłPracę z Ńadzami samoządorłrymi, ządowymi i organizacjami pozaządowymi
w zakresie rłrymienionym w celach działania Fundacji.

3. zwiększenie wie&y o innych kulturach, obyczajach i tradycjach.

4. organizowanie rnrymian oraz praktyk młodziezovrrych nastawionych na wymianę

doświadczeń międzyku ltu rovrrych.

5. ZaangaŻowanie w programy stypendialne i szkoleniowe dla młodziezy szkolnej i

akademickiej, wolontariuszy oraz specjal istów różny ch dziedzin 
;

6. Prowadzenie strony intemetowej która edukuje oraz inspiruje w zakresie
urymienionym w celach działania Fundacji.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja moze wspieraó działalnośó innych osób i

instytucji zbieżnąz jej celami.

ZasadY, formY i zakres działalnoŚci statutowej z podaniem realizacji celów statutowych
(api s rzeczwi ście prow adzonei dzi ałalnoś ci s tatutowei|.

OPis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutLach finansowych.
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Przeprowadzono:

1. W oParciu o,,Cele Fundacji" punkt 3 (tj. 3. Pomoc oraz coaching w podejmowaniu
decYzji dotYczącYch zawodu urykonywanego w pzyszłości.) , zostały zrealizowane
nieodPłatne Prezentacje w szkołach, kółkach zainteresowania. w których brało udział
łącznie około 200 osób.

2, W oParciu o ,,Cele Fundacji' punkt 1l2l3t4t5l6, zostały napisane ańykuły na blogu w
celu edukacyjnym ofaz inspirującym w zakresie urymienionym w celach działania
Fundacji.

3. W oParciu o cele fundacji punkl 1l2t3l4t5l6 zostały zorganizowane warsztaty
kulturowe dla młodzjeży z Grecji i z Polski w Jedlni-Letnisko.

3. Fundacja fozpoczęła projekt sponsorowany przez Erasmus+ "Do more of what
matters- training for volunteers" UMoWA FlNANSoWA NR 2019-1-PLol-KA205-o6334o,
Niniejsza umowa finan§owa, zwana dalej Umową, została zawańa przez i pomiędzy
następującymi stronami :

Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodową Agencją programu
ERASMUS+ z siedzibą w Warszawie pzy Al. Jerozolimskich ,l42A, KRS 0oaao24777,
NlP 526-10-00-645, zwaną dalej NA, reprezentowana przez swoich przedstawicieli
prawnych,

a

fundacją My Future, reprezentującąw umowie równiez Duńskiego Pańnera lnstitute For
Applied Knowledge.

4. Fundacj a zorganizowała pobyt Greckiej młodziezy w parłnerstwie
(numer projektu: 2019-1-ELOI-KA102-062203), Celem było odwiedzenie
branzy odnawialnych żródeł en ergii.

z grecką szkołą
przedsiębiorstw z

Czas rea l izacj i proje k tu: 20 19-09-0 1 -28. 0 2.2021

3. Działalność gospodarcza: informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą
(ni epoł rz e b ne s kre ś li c) : NIE PROW ADZIŁ A

ff,fr,:P



4.

Informację o Prowadzonej dzialalności gospodarczej wetlług wpisu tlo rejestru
Przedsiębiorców KR§ (należY Podać kody PKD cłziąłclności gospodańzej ipisanej do rejestru
Przedsiębiorców KRS wrąZ z ich opisem słownym oraz kody i opii rłorny fak$"mi" prowadzonej
dzi ął ąlno ś ci go s po darczeil.

zarząda fundacji (należy przekazac odpisy uchlyał zarząclu fundacji w formiepodjęĘch w okresie sprawozdawczym, którego doĘczy sprawozdanie, bądź

Odpisy uchwał
np. kserokapii,
wskązać, iż nie podejmował uchwał)

Załącznik 1 - Uchwała nr 1t2O19 z dnia 06.06.2019 r. o zatwierdzeniu sprawozdania
finansowego za 2018 rok.

Załącznik 2- Uchw_ała nr 2t2O19 z dnia 06.06.2019 o zatwierdzeniu sprawozdania z
działalności fundacji za rok2018 rok

Załącznik 3: Uchwała nr 312019 z dnia 10,09.2019 nadzwyczajnego zgromadzenia w
sprawie u stalen ia mies ięcznego wyna grodzenia prezesa zarządu

5. Informacje o wysokoŚci uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek,
zapis, darowizna, środki ze źrótleł publicznych, w tym z budżetu pństwa

w tvm mi z dziąłąlności

2.

Informacje o wysokości
przez Iundację w ramach

osobno

uzyskanych przychodów z odpłatnycL
celów statutorvych z podaniem kosztów

świadczeń realizowanvch
tych świadczeń

56 481,37 zł

W tym Erasmus + 43 220,4I projekt numel 2afi-l-PLol-KA205-03667o

PĄekt Do More 13260,96 projekt numer 20,19-1-PL01-1(A205-063340

21482,25 - tutoring dla Greckiej młodziezy

21482,25
Przychody ogółem:
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w tym przychody uzy§kane w gotówce:

\Ąynik finansowy z prow adzonej działalności gospodarczej
(tj. przychody minus koszty)

procentowy stosunek przychodu osiągniętego z dziŃalności
gospodarczej do pr4,chodu osiąnięteg o z pazostałych zródęł

6.

koszt

1

l.

n o h kosztach na:

a) realizację celów statutowych 36420,99

b) administracjQ (czy*rsze, opłaĘ telefoniczne, pocztowe itp.) 78323,94

c) działalność gospodmczą

d) pozostałe koszĘ 184,68

w te§rone w ce na:

a) realizację celów stafutowych 33II,52

b) administrację (czynsze, opłaĘ telefoniczre, pocźowe itp.)

c) działalnośó gospodarczą

d) pozostałe koszĘ

o zatrudnieniu i rvvna iach w

a) łącma liczba osób zaaadnianych w fundacji z podńałem
'według zajmowanych stanowisk oraz

2

liczba osób zatrudnionych łłyłączrie w działalności
gospodarczej

b) łącznakwota wynagrodzeń wlpłacany ch przezfundację:
w Ęm:

I

I5752,22

wynagrodzenia 15000,00

nagrody

premle

inne świadczenia 752,22

v,ryrlagrodzsnia osób zatrudnionych wyłącmie
w działalności gospodarczej
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7. c) Dane o wYsokości rocznego tub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wyplaconego
łącznie członkom zarządl i innvch orsanów fundacii. z norlzialem nc:ZarZ nn ów fundacii. z łem na:

wynagrodzenia 5000,00

nagrody

premle

inne świadczenia

Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
0§obom kieruiącvm wyłacznie dzi Z Doozlał€m na:

wpragrodzenia

nagrody

premie

inne świadczenia *

7.d Dane o w datkach na iaz umów zlecenia.

e) Dane o udzielonych pruez fundację pożyczkach pieniężnych, z ptdziałem według ich
wysokości, ze wskaz aniem pożyczkobiorców i warunków pruyznania pożyczek oraz

rem awy statutowei udzielania takich

l.

7. f) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

dane ną koniec roku

7. g) Dane o wańoŚciach nabytych obligacji oraz objętych udziałów lub nabytych Ńcji

1.

1

Iż0 202,75

w a hand ze wskazaniem tych spólek.
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7. h) Dane 0

datkowan
nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oruL wysokości kwot

7.

l.

7.

ch na to nah

i) Dane o wańościach akt5.rvów i zobowią7ń fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych (naleĄ podac ńvie
wartości).

aktywa trwałe 10465,12
akĘwa obrotowe 1 853 8 1,42
zobowią,zania i reżtrwy na zabońązania 119 368,69

1.

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
pństwowe zadania zlecone, zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej
dzialalności (naleĘ podac informacje a realizowanych zadąniach publicznych i uzyskanych

ąch, grantach, kosztach na ich

2,

9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciązących zobowiązań podatkowych, a także
rawie składanvch deklaracii atkowvch.

11. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fiunłJację płatności w gotówce o wartości równej
lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest
przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą

J.

10. Informacja, czy fundacja jest instytucją otlorviązanąw rozumieniu ustawy z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz.723,
1075,1499 i2215).

F--l*,* 1-1,o*

Dane o nab środkach trwal

PIT4R -deklaracja źożona w terminie
saldo do zapłaĘ nakoniec 2019t -893ń

aae,wraz ze wskazaniem



§ 3. Informacja o przeprowadzonych w fundacii kontrolach rłokręsie sprawozdawczym
oraz informacja o ich wynikach (należy wskaząc kant i zakres kontroli

§ 4, SPrawozdanie Powinno zostaćprzekazanew oryginale oraz podpis aneplzezco najmniej
dwóch członków zarządu fundacji jezeli statut fńdacji nie stanowi inaczej.

t* My Future
;^ff www.my-futr:re.info

Ę ( -ma|l: hello@my-future,lnfo* tei,1*48) 602 222753
ltlip: 79ti?§73270 / Regon: 365070733j§-63C JeoJnia-L§tni§kcl" tll RadOm§F: /

f,1, /o /lb forrrE{e
Telefon: 516 081 542 @
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