
SPRAWOZDAN|E MERYTORYCZNE

zA oKRE§

oD 02 LuTEGo 2017 RoKu Do 31 GRuDNIA 2017 RoKu

1. Nazwa: ,,SŁODZIAKI- FUNDACJA DLA DZlECl ZCUKRZYCĄ"
REGON: 366483348
Sąd właściwy: Sąd Rejonowy dla tvl,ST Warszawy, Xlll Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000661403
Data wpisu w KRS: 2 luty 2a17 rok
NlP: 1132928998
Siedziba fundacji: 03-974 Warszawa ul. Lotaryńska221161.

Organizacja - Rada iZarząd - skład:

a. Rada Fundacii:
Urszula Beata Młynarczyk
Marta Agnieszka \Ąsocka Mincewicz
Olga Trębicka

b. Zarząd:
Prezes Zarządu: Aleksandra Barbara Utrata

Członkowie Zarządu: Paulina Halina Dąbrowska Łoskot
Rezygnacja z funkcji członka Zarządu z dniem 10 kwietnia 2018 roku,

Główne cele statutowe Fundacji:
- prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej, a takze działalności w
zakresie propagowania wszelkich form związanych z edukacją rodzin i dzieci
chorych na cukzycę
- poprawa jakości życia dzieci i młodziezy z cukrzycą poprzez działania
prowadzące do podnoszenia poziomu opieki medycznej .

2.W 2017 roku Fundacja realizowała swoje cele poprzez działania:
a. formalno-prawne - związane z uruchamianiem działalności
b. statutowe - marketing i promocja
c. statutowe - darowizny i umowy

Ad. a. Działania formalno-prawne:
Fundacja została zarejestrowana w KĘowym Rejestrze Sądowym 2 lutego
2017 roku. Od tego momentu Zarząd Fundacji podjął szereg działań
u możl iwi ających prowad zen ie działal n ości, związany ch z:

,fit/"



założeniem rachunku bankowego, który jest prowadzony w lNG,
organizacją usług księgowych prowadzoną przez
lNGKsięgowość
najmem siedziby
u mową z Ad m i n istratorem Bezpieczeństwa l nformacj i

procedurą wewnętzną w zakresie przeciwdziałania praniu
pieniędzy i fi nansowaniu terroryzmu
Ęestracją znaku towarowego (logo) i uzyskaniem świadectwa
Ęestracji

Ad. b. Działania statutowe - marketing i promocja
Działania promocyjne związane z działalnośącią Fundacji rozpoczęły się w
mĄu 2018 roku:

- Fundacja uruchomiła stronę internetową
vyww. fu ndacjaslodziaki. pl 

;- Został założony profil Fundacji w mediach społecznościowych:
Facebook oraz Linkedln

- Został rozesłany do mediów komunikat prasowy informujący o
powstaniu i celach Fundacji._ W trakcie całego roku Fundacja prowadziła poprzez media
społecznościowe akcje edukacyjne anlięane z cukrzyą typu 1

(m.in. jak rozpoznać cukzycę u dziecka, jak reagować w
sytuacji zagrożenia życia, na co zwracać uwagę podczas
wakacji z diabetykiem)

- Z okazji światowego dnia cukrzycy, 14 listopada, Fundacja
przeprowadziła kampanię informacyjną pod hasłem: jak
rozpoznać cukrzycę u dziecka. MateriaĘ pojawiły się w
ogólnopolskich pońalach Onet.pl oraz lnteria.pl

- Na stronach Fundacji oraz na Facebooku od września jest
publikowany blog ,,Słodziaka Pierwszoklasisty" - jak radzi sobie
w szkole 7-1atek z cukrzycą,

- W czwańm kwartale Zarząd rozpoczął prace nad
przyg otowan iem materi ałów ed ukacyj nych,, Pakiet Słodziaka".

Ad. c. Działania statutowe - darowizny i umovrły
Za pośrenictwem Fundacji zostały przekazane darowizny rzeczowe (sprzęt
komputerowy, produkty medyczne) na rzecz Oddziału Diabetologii i

Endokrynologii Centrum Zdrowia Dziecka.
lstotne'umowy o współpracy: W maju 2017 roku Zarząd Fundacji zawarł
umowę o wspołpracy zfirmąThe Boston Consulting Group.

3. Fundacja w 2017 roku nie prowadziła działań w ramach
zaĘestrowanei działalności gospodarczej.

4. Uchwały Zan;ądu Fundacji:
a, Uchwała nr 1 z 1 marca 2017 r, w sprawie zgłoszenia znak towarowy Unii
Europejskiej ds, Wasności lntelektualnej oraz związanĄ ztym obsługi
prawnej.



b. Uchwała nr 2 z 14 marca 2017 roku w sprawie powołania Administratora
Bezpieczeństwa lnformacji (ABl) zgodnie zań.36a ust. 1 ustawy zdnia29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
c, Uchwala nr 3 z20 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia do
stosowania procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania praniu
pieniędzy ifinansowaniu terroryzmu w Fundacji ,,Słodziaki-Fundacja d]a dzieci
z cukrzycą".

5. Struktura przychodów:
darowizny pienięzne - 106 008,19 zł
darowizny rzeczowe - 550,00 zł
przychody z naliczonych odsetek od lokaty - 418,70 zł
ogółem przychody - 106 976,89 zł

6. KoszĘ:
koszty działalności statutowej - 60 035,96 zł
pozostałe koszty operacyjne - 6 285,U zł

7. W 2017 roku Fundacja nie zatrudniała żadnego pracownika, Zarząd
wykonywał powierzone zadania nieodpłatnie.

8. Fundacia nie wykonywała w 2017 roku działalności zleconej przez
podmioty państwowe i samorządowe.

9. W 2017 roku na Fundacji ciążyĘ zobowiązania: z tytułu PlT i ClT.
Składaliśmy deklarację ClT-8 oraz deklaracje PlT-11 (z tytułu umów
cywilnoprawnych).


