FUNDACJA Z INNEJ BAJKI
STATUT
I. Postanowienia ogólne
§1
1.

Fundacja pod nazwą „Z innej bajki” działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach oraz
niniejszego statutu.

2.

Fundacja jest organizacją apolityczną, kierującą się w swym działaniu tolerancją i poszanowaniem
dla odmienności kulturowej, narodowej i religijnej.

§2
1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
§3
1. Siedzibą fundacji jest Świdnica.
2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym do realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Fundacja może tworzyć oddziały terenowe Fundacji na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i
zagranicą. Struktura i zarządzanie oddziałami terenowymi określa Zarząd w drodze uchwały.

II. Cele i Przedmiot działalności
§4
Celem Fundacji jest :
1.

Działalność oświatowo-kulturalna w zakresie tworzenia i promocji alternatywnych rozwiązań dla
obecnego systemu edukacji oraz ochrony praw dziecka.

2.
3.
4.
5.
6.

Propagowanie idei zaangażowanego, odpowiedzialnego i aktywnego rodzicielstwa.
Wspieranie rozwoju dziecka i relacji rodzic-dziecko, przeciwdziałanie patologii społecznej.
Wielkozakresowa nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w komunikacji społecznej
Wyrównywanie szans rozwojowych różnych grup społecznych, przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu oraz wspieranie osób zagrożonych marginalizacją w podejmowaniu aktywności na
rzecz kompleksowego rozwoju oraz poprawy efektywności działania i jakości życia na wymiarach
osobistym, rodzinnym, społecznym, zawodowym i ekonomicznym.
7. Tworzenie i organizowanie forum dialogu społecznego i kulturowego.
8. Działalność wspierająca rozwój pasji, talentów i zainteresowań dzieci i dorosłych.
9. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
10. Działalność na rzecz zwiększenia udziału osób starszych w życiu społecznym oraz tworzenie i
wspieranie form współpracy międzypokoleniowej.
11. Prowadzenie działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie realizacji następujących
celów:
- pomocy społecznej,
- działalności charytatywnej,
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
- działalności wspomagającej wdrażanie nowych rozwiązań edukacyjnych,
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, szkolnictwa wyższego,
edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki,
- promocji i organizacji wolontariatu,
- wspierania dzieci z domów dziecka i innych instytucji,
-działalność z zakresu rewitalizacji i integracji społecznej, w tym wyrównywania szans grup
wykluczonych społecznie.
12. Działalność wspomagająca wszechstronny rozwój społeczny, kształtująca aktywne i twórcze
postawy mieszkańców regionu i ogółu społeczeństwa.
13. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
14. Działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
15. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.
16. Działalność na rzecz animacji kultury w środowiskach lokalnych.
17. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
18. Działalność wspierająca rozwój regionu.
19. Działalność wspierająca rozwój sektora pozarządowego.
20. Działalność na rzecz kultury, sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
21. Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa.
22. Propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.
23. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działania wspomagające rozwój demokracji.
24. Pomoc Polonii i Polakom za granicą.
§5

Swoje cele Fundacja realizuje poprzez działalność nieodpłatną, której przedmiotem jest:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Organizowanie i prowadzenie warsztatów, kursów, szkoleń, konferencji, wystaw, spotkań
edukacyjnych i środowiskowych iitp. w zakresie objętym celami Fundacji.
Rozwijanie inicjatyw zmierzających do samorealizacji w organizowaniu, prowadzeniu i wspieraniu
wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, dla środowiska dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów.
Prowadzenie akcji, kampanii, programów dotyczących współczesnych problemów, wyzwań i
potrzeb.
Organizacja imprez charytatywnych i aukcji oraz zbiórek publicznych.
Wspieranie i organizacja przedsięwzięć wydawniczych, edukacyjnych i artystycznych.
Tworzenie sieci i partnerstw.
Organizacja spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów.
Promocję organizowanych i wspieranych wydarzeń za pośrednictwem mediów.
Działalność wydawnicza.
Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami
służby Zdrowia, szkołami, kościołami, oraz innymi instytucjami publicznymi, w zakresie
określonym w celach działania Fundacji.
Prowadzenie poradnictwa.
Współuczestnictwo w ogólnokrajowych i międzynarodowych inicjatywach, zgodnych z celami
Fundacji.
Podejmowanie współpracy ze środowiskami naukowymi, w tym uczniowskimi, akademickimi i
studenckimi.
Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej.
Finansowe i poza finansowe wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, ofiar katastrof,
klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
Przyznawanie lub fundowanie nagród i stypendiów w zakresie objętym celami Fundacji.
Edukacja i promocja kultury i nauki.
§6

Fundacja może realizować swoje cele poprzez działalność odpłatną, której przedmiotem jest:
1. Prowadzenie wykładów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i i dorosłych.
2. Organizowanie konferencji i debat, warsztatówi szkoleń.
3. Usługi doradcze w zakresie rozwoju osobistego.
4. Działalność publicystyczna.
5. Organizowanie imprez tematycznych.
6. Organizowanie wystaw i wernisaży.
7. Organizowanie imprez o charakterze masowym.
III. Majątek i dochody Fundacji
§7

Na realizację celów Fundacji Fundatorzy przeznaczają kwotę, stanowiącą fundusz założycielski Fundacji,
na który składa się wpłata gotówkowa Fundatorów.
2. Dochodami Fundacji są w szczególności:
a. darowizny, spadki, zapisy,
b. dotacje i subwencje krajowe i zagraniczne,
c. ze zbiórek publicznych,
d. środki pochodzące od sponsorów,
e. wpływy z majątku Stowarzyszenia,
f. środki pozyskiwane z krajowych i zagranicznych funduszy pomocowych,
g. dochody z innych źródeł prawnie dozwolonych.
h. Działalność odpłatna fundacji.
3. Majątek Fundacji stanowić będzie ponadto mienie nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
§8
1.

Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych i papierach wartościowych oraz w kasie
Fundacji.

2.

Zarząd Fundacji może w ramach majątku Fundacji tworzyć odrębne fundusze przeznaczone na
realizację wskazanych celów Fundacji.

3.

Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są na realizację celów statutowych oraz na
pokrycie kosztów działalności Fundacji.
§9

1.

Fundacja prowadzi księgowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

2.

Fundacja nie może prowadzić działalności gospodarczej.

IV. Władze Fundacji
§12
1. Władzami fundacji jest Zarząd Fundacji.
2. Fundator może być członkiem Zarządu Fundacji i pełnić w nim dowolną funkcje.
§13
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji składa się z jednego do pięciu członków powoływanych przez Fundatorów na
pięcioletnią kadencję.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

4. Zarząd ze swojego grona wybiera Prezesa Zarządu .
§14
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
2. Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych.
3. Uchwalanie regulaminów.
4. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji.
5. Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.
6. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.
7. Uchwalanie zmian statutu Fundacji.
8. Powoływanie oddziałów terenowych Fundacji.
9. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.
§15
1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego
członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa
Zarządu.
2. Zarząd pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu poprzez pocztę email.
4. Zarząd co roku, w terminach określonych przez Ustawę o pożytku publicznym, zobowiązany jest
przedkładać właściwym organom Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

V. Sposób reprezentacji
§16
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są wszyscy członkowie zarządu
działający
jednoosobowo.
3. Do składania oświadczeń w sprawach majątkowych w imieniu Fundacji uprawnieni są wszyscy
członkowie zarządu działający jednoosobowo.
VI. Postanowienia końcowe
§20
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może się połączyć z inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. O przeznaczeniu środków finansowych i majątku pozostałych po likwidacji Fundacji decyduje
Fundator,
podejmując stosowną Uchwałę, z zastrzeżeniem, że środki zostaną przeznaczone na cele określone w
statucie.

