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Nazwa Fundacji Fundacja Be Happy w Kolbuszowej  

Siedziba i adres Fundacji 
Ul. Modrzewiowa 10 
36-100 Kolbuszowa  

Teren działalności 

Obszar działania Fundacji obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a 
jej siedzibą jest miasto Kolbuszowa, przy czym w zakresie niezbędnym 
dla właściwego realizowania celów może prowadzić działalność także 
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

Data wydania 
postanowienia z sądu oraz 
wpis do rejestru 

05.03.2020 
Nr KRS 832482 

Cele Fundacji  

Cele Fundacji: 
1. Wszechstronna pomoc społeczna z zakwaterowaniem 

zapewniająca opiekę pielęgniarską dla osób niesamodzielnych, w 
podeszłym wieku, osób niepełnoprawnych i z zaburzeniami 
psychicznymi  

2. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób niesamodzielnych, 
w podeszłym wieku, osób niepełnoprawnych i z zaburzeniami 
psychicznymi 

3. Wszechstronna działalność na rzecz aktywizacji zawodowej, 
integracji i rehabilitacji społecznej oraz zawodowej osób 
niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 
ich rodzin 

4. Pomoc społeczna, umożliwiająca osobom i rodzinom 
przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w 
stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i 
możliwości 

5. Promocja sukcesów zawodowych, społecznych, kulturalnych i 
osobistych osób w podeszłym wieku,  niepełnosprawnych i 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 

6. Ochrona i promocja zdrowia, promowanie profilaktyki zdrowotnej 
i opiekuńczej 

7. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w ochronie życia, 
zdrowia i opieki 

8. Promowanie alternatywnych metod leczenia i terapii medycznych 
9. Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, w tym badań 

klinicznych, przemysłowych i wdrożeń 
10. Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej, szczególnie 

w zakresie kształcenia kadr medycznych i opiekuńczych 
11. Promowanie idei kształcenia przez całe życie, która pozwala 

uniknąć marginalizacji życia osób pozostających w trudnej sytuacji, 
zagrożonych wykluczeniem społecznym i seniorów  

12. Działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, wspomaganie 
lokalnych inicjatyw społecznych, samorządowych oraz 
gospodarczych 

13. Formowanie partnerstwa pomiędzy podmiotami działającymi na 
rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

14. Prowadzenie działalności charytatywnej 



Fundacja Be Happy w Kolbuszowej 

IV GMINA Kolbuszowa  

 

2 
 

15. Promocja i organizacja wolontariatu 
16. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych posiadających 

aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie 
lekarskie o potrzebie rehabilitacji, wczesnej interwencji lub innej 
formy wspierania rozwoju 

17. Działanie na rzecz osób dotkniętych poważnymi, trudno 
uleczalnymi schorzeniami 

18. Podejmowanie i wspieranie działań w sferze turystyki osób 
niepełnosprawnych.   

Sposoby realizacji celów 
Fundacji  

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
1. Tworzenie dziennych domów opieki medycznej i dziennych 

domów opieki dla osób niesamodzielnych 
2. Tworzenie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej 

(Zakłady Aktywności Zawodowej, spółdzielnie socjalne, 
warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki rehabilitacyjne itp.) 

3. Organizowanie zakładów aktywności zawodowej, szkół, 
przedszkoli, domów pomocy społecznej, hospicjów, 
warsztatów terapii zajęciowej, zakładów kształcenia, poradni 
psychologiczno-pedagogicznych, pracowni, ośrodków, 
turnusów rehabilitacyjnych celem prowadzenia terapii osób 
niepełnosprawnych  

4. Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i 
społecznej osób niesamodzielnych, niepełnoprawnych, 
starszych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 

5. Organizowanie i udzielanie pomocy opiekuńczej, medycznej, 
psychologicznej, finansowej, rzeczowej, prawnej, 
informacyjnej i doradczej oraz innej osobom 
niepełnosprawnym, niesamodzielnym, starszym, chorym i 
zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz ich rodzinom 

6. Organizowanie konkursów, spotkań autorskich, koncertów, 
wystaw i innych form mających na celu promocję 
problematyki i twórczych dokonań osób niepełnoprawnych, 
niesamodzielnych i osób starszych 

7. Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, w tym 
tworzenie ośrodka badawczo-rozwojowego w zakresie 
problematyki medycznej, biotechnologicznej, zdrowotnej i 
opiekuńczej   

8. Organizowanie, prowadzenie i wspieranie innych 
przedsięwzięć badawczych w zakresie związanym z celami 
statutowymi Fundacji 

9. Sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego dla osób 
prawnych i fizycznych 

10. Organizowanie warsztatów, szkoleń, treningów, obozów, 
paneli dyskusyjnych, konferencji, kampanii społecznych, 
wystaw i innych akcji społecznych związanych z celami 
statutowymi 

11. Organizowanie placówek i ośrodków edukacyjnych i 
szkoleniowych w zakresie kształcenia kadr medycznych i 
opiekuńczych   
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12. Organizowanie i finansowanie szkoleń, warsztatów, kursów o 
tematyce zdrowotnej, społecznej, opiekuńczej i medycznej 

13. Promocję problematyki zdrowotnej, medycznej i opiekuńczej 
14. Pozyskiwanie środków z funduszy krajowych i zagranicznych, 

w tym ze środków z Unii Europejskiej, na zasadach 
określonych we właściwych przepisach i wykorzystywanie ich 
dla realizacji celów statutowych Fundacji  

15. Organizowanie i finansowanie konferencji, sympozjów, 
zjazdów i seminariów oraz działalności propagatorskiej, 
informacyjnej i wydawniczej mającej na celu poszerzanie 
wiedzy o działalności Fundacji  

16. Organizowanie i finansowanie stypendiów, nagród i 
konkursów oraz zapomóg i pomocy rzeczowej dla osób 
potrzebujących 

17. Wydawanie czasopism, wydawnictw książkowych i innych 
materiałów z zakresu celów statutowych Fundacji 

18. Organizowanie publicznych imprez i zbiorek pieniężnych o 
charakterze charytatywnym 

19. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami 
publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi 
prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji 

20. Inną działalność charytatywną 
21. Dla realizacji swych celów Fundacja współpracuje z urzędami 

administracji państwowej i samorządowej, instytucjami, 
podmiotami gospodarczymi oraz innymi osobami prawnymi i 
fizycznymi, a także środkami masowego przekazu  

22.  Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego 
sprzętu medycznego 

23. Wyposażenie poradni i ośrodków specjalistycznych w sprzęt 
rehabilitacyjny 

24. Organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji 
i zabiegów rehabilitacyjnych w ośrodkach i placówkach 
polskich lub zagranicznych 

25. Zakup leków i środków medycznych 
26. Zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do 

realizacji potrzeb życia codziennego 
27. Pomoc finansową i rzeczową 
28. Finansowanie i realizowanie inwestycji, polegających w 

szczególności na budowie, remontach lub modernizacjach 
placówek i obiektów mogących się przysłużyć do realizacji 
celów statutowych.  

Dane dotyczące składu 
zarządu 

Marta Ryszkiewicz-Poborca - Prezes Zarządu 
Agnieszka Wąsacz-Żurek - Wiceprezes Zarządu  

Dane dot. sposobu 
reprezentowania Fundacji  

Do reprezentowania Fundacji, składania oświadczeń woli we 
wszystkich sprawach, w tym majątkowych, zawierania umów i 
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i zaciąganie zobowiązań 
majątkowych 

udzielania pełnomocnictw w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy z 
członków zarządu samodzielnie.  

Likwidacja Fundacji  

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została 
ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i 
majątku. 
Decyzję o likwidacji przeprowadza Zarząd lub likwidator powołany 
przez Fundatora.  
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji Fundator przeznacza na rzecz 
działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. 

Uwagi  


